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Miran MOŽINA 

Uvodnik o psihoterapiji na odru

Editorial about psychotherapy on stage

»Kadar partnerja v komunikaciji zavozita, ju psihoterapija ne more ‘preusmeriti’. 
Lahko jima le ponudi krmilo, da z njim sama upravljata. 

In morda lahko še pokaže, kako se da na najboljši možni način krmilo držati. 
Že v tej prispodobi lahko vidimo, pred kako zahtevnim izzivom se znajde vsak par, 

saj morata deliti upravljanje enega krmila 
in ga usmerjati tako, da ju ne vrže iz ceste.

Včasih je moški usmerjal in ženska uravnovešala. 
Ali še huje, ženska je usmerjala in moški je rekel, kam.  

Kajti edino on je služil denar, bil je torej lastnik avtomobila. 
Danes vidim za dolgotrajne odnose samo eno in edino šanso: 

par mora imeti podobne predstave o poti in etapnih ciljih. 
Potem usmerja enkrat on, enkrat ona, lepo izmenično. 

In prosim ne posegajte drugemu za krmilo!«
( Daniel Glattauer, 2015)

Gledališče in psihoterapija sta tesno povezana že od korenin naše civilizacije. Dra-
gocena mi je podoba, da je v kulturi stare Grčije zasedal amfiteater osrednje mesto. Bil 
je akupunkturna točka skupnosti, v kateri so igralci in gledalci sodelovali v katarzičnem 
zdravilnem ritualu. Umetnost in terapija sta se v amfiteatru držali za roki. Oder je bil 
prizorišče terapije. Predstave so stari Grki jemali veliko bolj resno, veliko bolj usodno, 
kot jih doživljamo danes. Njihove najboljše zgodbe, naj so bile drame ali komedije, niso 
imele nič opraviti z zabavo v današnjem pomenu. Govorile so o nečem, kar so Grki po-
imenovali anangke in bi lahko morda prevedli z besedo nuja, nujnost (Bateson, 1997). 
Na primer v Ajshilovi trilogiji Oresteja lahko spremljamo grozljive dogodke skozi tri 
generacije. Kljub dobrim namenom in varljivemu občutku svobode pri odločanju junaki 
vedno znova, kot bi bili primorani, storijo dejanja, ki obnavljajo trpljenje in nesrečo njih 
samih in tistih, ki jih najbolj ljubijo. 

Anangke ali nujnost je vezivo dobrih zgodb

Kaj je ključna stična točka med gledališko predstavo in psihoterapijo? Iz vidika 
anangke tako gledališče kot psihoterapija s pomočjo pripovedovanja zgodb raziskujeta 
tisto, kar nas kot neka nuja peha v nesrečo še posebno tam, kjer srce si sladkega obeta. 
Plast za plastjo luščita odgovore, zakaj se nam vsem dogaja, da ob svetlih ciljih in ob 
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najboljših prizadevanjih za njihovo uresničitev končamo tam, kjer postanemo viharjev 
notranjih igrača in nam je vera v sebe vzeta. Obe pa nas tudi poskušata bodriti pri uče-
nju o tem, kako si utreti poti h globoki notranji preobrazbi. Do te pa ni možno priti po 
bližnjici, po kateri bi se izognili anangke. V dramah se ob prepoznavanju tega dejstva 
velikokrat zjočemo, v komedijah pa nasmejemo. Podobno je v psihoterapevtskem pro-
cesu, v katerem se med solzami in smehom na svoj račun spravimo z napakami, ki smo 
jih naredili, ker ozavestimo nezavedne predpostavke in prepričanja, ki so jim botrovale. 
Naša prepričanja so okvir za naš anangke, za našo nujo, za dramatične življenjske za-
plete, katerih del smo. Tako v gledališču kot v psihoterapiji se učimo potrpežljivosti, da 
sprejmemo nujnosti, torej tisto, česar ne moremo spremeniti, hkrati pa pridobivamo na 
moči, da spremenimo tisto, kar lahko spremenimo.   

Če iz vidika anangke zagledamo globoko sorodnost gledališča in psihoterapije, nas 
potem ne preseneti, da so se v terapiji razvile metode igranja vlog, da torej lahko proces 
notranje preobrazbe terapevt in klient spodbujata z nečim, kar bi lahko poimenovali te-
rapevtsko gledališče. Pri tem ne mislim le na psihodramo, ki je med psihoterapevtskimi 
pristopi najbolj izrazit primer spojitve terapije in gledališča, ampak na vse tehnike (na 
primer tehnika vročega stola v gestalt terapiji, kipi in postavitev družine v sistemski te-
rapiji, eksternalizacije v narativnih pristopih, uporaba lutk in peskovnika v psihoterapiji 
otrok itn.), s pomočjo katerih lahko klient uprizori tragikomične interakcije pomembnih 
likov svojega življenja ali različnih delov samega sebe. 

Nepozabna pa je bila zame tudi izkušnja, ko sem na psihoterapevtski kliniki Men-
terschweige v Münchnu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja sodeloval pri nastajanju 
Aristofanove predstave Lizistrata, ki so jo uprizorili pacienti v okviru dramske terapije. 
Skupinski proces sta vodila profesionalni gledališki režiser in skupinska psihoterapevtka. 
Pacienti so se lahko preizkušali v različnih vlogah, dokler niso našli tiste, v kateri so se 
lahko najbolj izrazili. Koncept dela v tej obliki umetnostne terapije pa je dovoljeval tudi 
manjše spremembe oziroma dopolnitve teksta, s katerimi so se pacienti lahko še bolj 
povezali z izbranim likom.

Kako pa je obratno? Kaj se zgodi, če se gledališče odloči uprizoriti psihoterapijo na 
odru? V sezoni 2014/15 so v Mestnem gledališču ljubljanskem prikazali igro Andrewa 
Bovella Samba Lantana, v kateri je bil del namenjen predstavitvi psihoterapevtskih sre-
čanj med dvema od glavnih protagonistk in prepletu njunih usod zunaj terapije (Možina, 
2014). V letošnji sezoni pa so šli še korak dlje in na malem odru postavili komedijo Ču-
dežna terapija Daniela Glattauerja, kjer je cela igra dobro uro trajajoča psihoterapevtska 
seansa, ki jo izvede psihoterapevtka s parom. Predstava me je v marsičem pozitivno 
presenetila, hkrati pa so se mi odprla nekatera vprašanja v zvezi s prikazovanjem psiho-
terapije na odru, še posebno v slovenskem kontekstu doline šentflorjanske, kjer po mo-
jem mnenju o psihoterapiji žal še vedno prevladujejo predsodki in napačne predstave. 

O verodostojnosti predstavitve psihoterapije na odru

V začetku decembra 2015 sem skupaj z Društvom študentov psihoterapije organi-
ziral ogled komedije. Direktorica gledališča Barbara Hieng Samobor nam je prijazno 
prišla naproti in po predstavi vodila pogovor z igralci Tanjo Ribič (terapevtka), Tjašo 
Železnik (Jana Dorek), Urošem Smolejem (Valentin Dorek) in dramaturginjo Alenko 
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Klabus Vesel (režiserka Tijana Zinajić je bila žal zadržana). Prvo vprašanje, ki ga je 
postavila študentom, meni in kolegu Matjažu Lunačku, ki sem ga tudi povabil na pred-
stavo in pogovor o njej, je bilo, koliko se nam zdi, da jim je uspelo prikazati terapevtsko 
srečanje kot dejansko poteka. Vsi smo imeli vtis, da je tako besedilu samemu kot tudi 
izvedbi to uspelo v presenetljivo veliki meri. Hkrati pa je predstava ohranila tisti prese-
žek, ki krasi dobro gledališče, da namreč gledalcu preko metafore ponuja globlji uvid v 
resničnost kot življenje samo.

Naj začnem pri besedilu. Daniel Glattauer, avstrijski pisec hitov, ki se je tudi slo-
venskim bralcem in bralkam že priljubil z romanoma Proti severnemu vetru in Vsakih 
sedem valov, kjer opisuje ljubezensko zgodbo, ki se razraste z izmenjavo elektronske 
pošte, si je v zadnjih letih v želji po oddihu od pisateljevanja privoščil petsemestrski 
študij iz psihosocialnega svetovanja. Ga je pa tam nepričakovano prešinila ustvarjalna 
ideja in že je iz rokava prvič stresel komedijo z naslovom Die Wunderübung, ki jo je 
prevajalka Lučka Jenčič poslovenila kot Čudežno terapijo, dobesedni prevod pa bi bil 
Čudežna vaja oziroma Vaja o čudežu.

Tisti, ki se ukvarjamo s sistemsko psihoterapijo, seveda v naslovu kot tudi v besedilu 
predstave prepoznamo, da se navezuje na slovito vprašanje o čudežu Steva de Shazerja 
in njegove žene Insoo Kim Berg. Ti dve legendi sistemske psihoterapije sta od osem-
desetih let prejšnjega stoletja postali znani po vsem svetu s t. i. k rešitvi usmerjenim 
pristopom (angl. solution focused therapy) (de Shazer, 1985, 1988; Kim Berg, 1993). 
Njegova uspešnost in učinkovitost se je potrdila tako pri delu s posamezniki, kot tudi 
pari, družinami in skupinami. Zato ni presenetljivo, da zaseda pomembno mesto v av-
strijskem študijskem programu psihosocialnega svetovanja in je očitno pritegnil tudi 
Glattauerja.

Tako v komediji terapevtka v duhu sistemskega pristopa postavlja zakoncema Jani in 
Valentinu Dorek (oba stara okoli štirideset let, poročena osemnajst, z dvema otrokoma), 
katerih sladki dnevi so že davno minili in sta se že globoko pogreznila v močvirje neza-
dovoljstva in medsebojnega obtoževanja, niz vprašanj in ju vodi skozi vaje, ki naj bi ju 
od problemov preusmerile k rešitvam in virom. Terapevtka na primer zakonca vpraša, 
kakšna je bila njuna ljubezenska zgodba. Oba se vživita v spomin in obudita prijetne 
občutke, kako sta se spoznala na tečaju potapljanja in kako čarobno sta se povezala v 
miru morskih globin. 

Ali pa vprašanje, ki obrne pozornost v prihodnost: »Gospa Dorek, kaj mislite, da bi 
bil odličen izid tega svetovanja za vašega moža, tako da bi na koncu rekel: 'Ta terapija 
se je pa res splačala!'?« Nato ga seveda v obrnjeni obliki ponovi Valentinu. Podobno je v 
prihodnost in v rešitev problema usmerjeno tudi vprašanje o čudežu, kjer v nadaljevanju 
terapevtka paru sugerira, naj se poskušata vživeti v to, da so se ponoči v sanjah njuni 
problemi rešili in ko se zjutraj prebudita: »Po čem bi prepoznala, da so vajini problemi, 
zaradi katerih sta poiskala pomoč, rešeni? Kako bi se to videlo, slišalo, kako bi to začu-
tila? Kaj bi naredila drugače?«

Vendar vsa ta k rešitvi usmerjena vprašanja in vaje ne pomagajo. Morda le za trenu-
tek, a že se boj zakoncev, ki sta do zob oborožena z zamerami (še posebno tistih poveza-
nih s skoki čez plot), neusmiljeno nadaljuje. Terapevtka je vse bolj obupana, par pa vse 
bolj vkopan na frontnih črtah. Do preobrata pride šele s t. i. paradoksno intervencijo, ki 
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je bila v sistemski psihoterapiji najbolj priljubljena v sedemdesetih in osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, danes pa se jo zaradi njenih možnih stranskih učinkov (skrha lahko 
na primer zaupanje med terapevtom in klientom, če terapevtski delovni odnos ni dovolj 
trden in stabilen) uporablja bolj previdno in redkeje. Vsekakor pa komediji pomaga do 
ključnega preobrata in sproščujočega razpleta.

Zdravilni paradoks 

In kako si je Glattauer zamislil paradoksno intervencijo? Terapevtka med seanso od 
svojega moža nepričakovano dobi telefonsko sporočilo z neverjetno dramatično vse-
bino, da jo je namreč zapustil, potem ko je pred odhodom še korektno nahranil psa. 
Globoko je pretresena, še posebno zato, ker se ji je zdel njen zakon zdrav, pravzaprav 
prav zgleden, in zato take moževe poteze niti v sanjah ni pričakovala. Kljub temu si še 
naprej prizadeva voditi pogovor v smeri, kot si jo je po pravilih sistemskega svetovanja 
zamislila, vendar jo začne preplavljati žalost. Kar naenkrat se ji vlijejo solze, tako da 
Doreka svojo pozornost preusmerita od medsebojnega obračunavanja na terapevtkino 
dramo. Vse bolj ju mika izvedeti še več o njenem zakonu, tako da vrtata vanjo in po-
stopoma terapevtka le popusti in jima prebere moževo sporočilo. V njem med drugim 
pove, da odhaja zato, ker je bil njun zakon sicer dober, harmoničen, skoraj popoln, ven-
dar zanj hkrati dušeč, utesnjujoč, preveč predvidljiv, čustveno in erotično dolgočasen. 
Nenadoma postaneta Doreka enotna in povezana ter začneta svetovati terapevtki, kaj je 
njen problem in kako naj ga reši. 

Sledi nekaj izjemnih sekvenc dialoga, kjer si terapevtka in zakonca brez dlake na 
jeziku povedo, kaj si drug o drugem mislijo, saj terapevtka izstopi iz svoje terapevtske 
drže in je samo še razočarana, prizadeta in zapuščena žena. Iz skrajno direktnih izjav 
se izlušči morda glavno sporočilo te komedije, da je temperamenten, bojevit partnerski 
odnos včasih boljši kot harmonični, vljudno gladek odnos, v katerem je ogenj ugasnil. 
Ali kot to izrazi gospa Dorek (zanimivo je, da so nam igralci povedali, da je bil na tem 
mestu na vseh predstavah smeh publike najbolj glasen): »Bolje je trikrat zgoreti kot 
enkrat zmrzniti.« Prav bučnost smeha publike na tem mestu, kar se je zgodilo tudi na 
predstavi, ki sem si jo ogledal, morda dokazuje, da je obisk te komedije (še posebno če 
si jo ogledaš s partnerko ali partnerjem) lahko neka oblika partnerske terapije.

Stari Grki bi morda rekli, da je to točka, na kateri lahko pride do humornega uvida v 
anangke, da se v vsakem partnerskem odnosu, ki se nadaljuje po zaljubljeni fazi, nujno 
in neizogibno srečujemo s starimi ranami, ki smo jih prinesli v odnos. Občutljivosti in 
ranljivosti, ki so nas v začetni fazi očarale in kurile ogenj zaljubljenosti, v nadaljevanju 
odnosa pokažejo svojo senčno plat in na teh čereh, če ne pride do globljega uvida in 
sprejemanja anangke, nasede veliko zakonskih in izvenzakonskih skupnosti. 

V bojevitosti zakoncev Dorek, za katero se je zdelo, da je samo rušilna in zato nepo-
trebna, je možno prepoznati tudi nekaj pozitivnega, če jo lahko seveda najprej sprejme-
mo kot nekaj, kar ni samo odvečni in nesmiselni plevel. V sistemski psihoterapiji temu 
pravimo preokvirjanje simptoma. Doreka (in vzporedno z njima lahko tudi gledalci) 
odkrijeta, da se v njunih bitkah kljub vsem zameram skriva še nekaj ljubezenskega žara, 
da njun odnos prav zaradi vedno obnavljajočih se prepirov še ni postal mrlič. Občut-
ki prezrtosti, zapuščenosti, osamljenosti, prikrajšanosti, nepotešenosti zaradi neizpol-
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njenih pričakovanj so v ljubezenskem odnosu nujni, seveda pa vsak par ta senčni del 
zgodbe uprizori na svoj enkraten način. Če partnerja na svojem vrtu ne razvijeta ljubeče 
naklonjenosti samo do rož, ampak tudi do plevela, tako da v njem morda prepoznata 
celo najvitalnejši del svojega odnosa, potem ne moreta priti do točke, kjer se lahko tudi 
nasmejeta svojemu tragikomičnemu človeškemu stanju. Doreka sta na seansi doživela 
tak srečen trenutek uvida. Če si je v vaji pred preobratom Valentin neuspešno prizade-
val razkleniti ženino pest, ki naj bi po sugestiji terapevtke simbolizirala njeno zaradi 
razočaranj stisnjeno srce, mu to po preokvirjanju z nenadno humorno domislico uspe. 
Spomni se namreč, da je Jana žgečkljiva na ušesnih mečicah in ko se jo tam dotakne, 
se v trenutku zasmeji in razpre pest. Iz seanse odideta z roko v roki, ponovno povezana.

Seveda pa se tu lahko vprašamo, koliko časa bo ta preklop v bolj harmonični odnos 
trajal. Če sta razvila prevladujoči odnosni vzorec medsebojnega obtoževanja in izmi-
kanja, ki se je skozi leta utrdil v navado, ali bo en sam dogodek na terapiji zadostoval, 
da se bo čudežna sprememba na bolje obdržala. Ali ni bolj verjetno, da se bosta kmalu 
vrnila na stare tire? Za dober partnerski odnos je pač potrebno odkrivati stalno nove 
načine osveževanja pozitivnih občutkov, vedno znova presenečati sebe in drugega, da 
se odnos ne zapelje v izpraznjeno rutino. In prav tu se spet izostri vprašanje, ali je bila 
psihoterapija na odru verodostojno predstavljena. Menim, da za eno seanso v veliki 
meri, vendar pa se bolj realna, večplastna podoba psihoterapije in terapevtskega procesa 
lahko razkrije le skozi prikaz daljšega dogajanja na seansah in med njimi.

Danes tudi na osnovi empiričnih raziskav vemo, da se ključne in trajne spremem-
be klientovih vzorcev čutenja, čustvovanja, mišljenja, vedenja in odnosov razvijajo in 
utrjujejo skozi daljše obdobje (kar pomeni najmanj nekaj mesecev, običajno pa tudi 
leto in več) izven terapevtskih seans, v njegovem vsakdanjem življenju. Novo lahko 
le postopno nadomesti staro. Nevroznanstveniki so to dejstvo podkrepili z zanimivim 
odkritjem, da do trajnih strukturnih sprememb v možganih, ki korelirajo z novimi vzorci 
vedenja, pride po okoli tisoč ponovitvah neke aktivnosti. Ob tem se spomnim nekate-
rih filmov, ki jim je bolj ali manj verodostojno uspelo prikazati terapevtski proces v 
prepletanju med seansami in vsakdanjimi situacijami, na primer Navadni ljudje (angl. 
Ordinary people) (Sever, 2015), Kraljev govor (angl. Kings speech) (Možina, 2011), 
Nikoli ti nisem obljubila vrta z rožami (angl. I never promised you a rose garden) (Mo-
žina, 2014), Poslednji sprehod (angl. Dead man walking) (Flajs, 2014), Nevarna metoda 
(angl. Dangerous method), Ko je Nietzsche jokal (angl. When Nietzsche wept), Dobri 
Will Hunting (angl. Good Will Hunting) in drugi. Na odru pa česa podobnega še nisem 
videl.

Lažno samorazkrivanje terapevtke

Ko se za zakoncema Dorek zaprejo vrata ordinacije, pa za gledalce sledi še eno pre-
senečenje. Terapevtka namreč pokliče moža in v pogovoru se pokaže, da si je njegovo 
sporočilo izmislila kot del svoje »čudežne terapije«. Možu se pohvali, da je je bil par 
sicer skrajno naporen, da pa je njen zadnji adut, paradoks s pomočjo lažnega samo-
razkrivanja, le prijel. Nato se z njim zaplete v majhen prepir okoli tega, kako je ali ni 
nahranil psa. In zastor pade. Ob tem gledalec lahko dobi občutek, da tudi terapevtka v 
svojem odnosu z možem dobro pozna »sladkosti« vsakdanjih trenj ob malenkostih, v 
katere se investirajo njune občutljivosti.

Uvodnik o psihoterapiji na odru
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V naši debati po predstavi smo prav samorazkrivanju terapevtke, s katerim je bila 
povezana paradoksna intervencija s »čudežnim« učinkom, posvetili največ pozornosti. 
Kolega Lunaček, ki je psihoanalitik, je komentiral, da je v psihoanalizi zaradi relativno 
strogih pravil metode samorazkrivanja relativno malo, medtem ko je v sistemskem in 
drugih pristopih glede tega večji manevrski prostor. Vendar pa je izkušnja vseh tera-
pevtov, ne glede na pristop, da je pri obravnavi pacientov s t. i. šibkim jazom, ki imajo 
velikokrat tudi dolgotrajne in hude duševne motnje, popolna abstinenca terapevta glede 
samorazkrivanja lahko celo škodljiva. Pacienti z nizkim občutkom lastne vrednosti po-
trebujejo vsaj sem in tja drobne znake, da je terapevt zanje dostopen in da se jim odpre 
tudi kot človek, sopotnik, ki se srečuje z enakimi eksistencialnimi izzivi.

Ena od študentk je komentirala, da si sama ne predstavlja, da bi na seansi lahko za-
jokala in da se ji zdi pomembno, da je terapevtka na seansah močna. Njej se glede tega 
prikaz terapije ni zdel verodostojen. Oglasil sem se, da pa sem sam na srečanjih s klienti 
večkrat doživel trenutke globoke ganjenosti, ko so mi stekle solze in da je to vedno do-
bro vplivalo na terapevtski odnos in proces. 

Ob tem sem se skliceval tudi na enega svojih vzornikov, na eksistencialnega terapev-
ta Irvina Yaloma (2002), ki v svojih priporočilih bodočim generacijam psihoterapevtov 
samorazkrivanje priporoča. Zanj ne obstaja dilema, ali naj terapevt podeli kaj iz svojega 
osebnega življenja ali ne, vprašanje je le, kako, kdaj in v kakšni meri, da bo to služilo 
terapevtskemu procesu. Tudi sam sem odkril, da je na primer pomembno, da je tisto, 
kar o sebi podelim s klienti, že integrirano. To pomeni, da se določenih izkušenj lahko 
spominjam z distanco, da niso več čustveno vroča in odprta, ampak da so zaključeni 
gestalti. To pomaga, da se težišče na terapevtski seansi ne bi premaknilo iz klienta na 
terapevta in bi začel klient terapirati. In nenazadnje se mi zdi pomembno Yalomovo 
opozorilo, da bodimo terapevti pri samorazkrivanju previdni tudi zaradi sebe. Namreč 
pravilo molčečnosti velja za terapevta, ne pa za kliente. Ker je terapevt lahko prepričan, 
da bo tisto, kar je o sebi zaupal klientu, kmalu vedelo veliko ljudi, je dobro, da tudi to 
upošteva kot kriterij selekcije, kaj bo povedal in kaj raje zadržal zase.  

Ko danes razmišljam o naši debati po predstavi, pa se mi zdi posebno zanimivo in 
pomenljivo, da se nismo dotaknili tega, da se je Glattauer odločil, da terapevtkina para-
doksna intervencija temelji na laži. Morda zato, ker je tu skrenil od stika z anangke v za-
bavo, ob kateri se sicer smeješ, a ti hkrati pusti mešane občutke. Večini študentov, meni 
pa sploh, ni padlo niti na kraj pameti, da bi terapevtka lahko bila neiskrena. Ko danes 
gledam nazaj, mi je popolnoma jasno, da me je na tej točki Glattauer izgubil. Terapev-
tkina laž mi je že po čisto človeški plati tuja, hkrati pa posreduje izkrivljeno podobo o 
psihoterapiji. Eno njenih ključnih načel, še posebno pa to velja za samorazkrivanje tera-
pevta, je namreč, da temelji na iskrenosti, pristnosti in resnicoljubnosti. Psihoterapija ni 
manipulacija, kjer se potentni terapevt kot mačka z mišjo igra s klienti. Je prav obratno, 
srečanje enakovrednih, kjer terapevt v odnosu s klienti stalno ohranja svojo človeško 
odprtost in eksistencialno pristnost. Ne gre za premoč terapevta nad klienti, ampak za 
to, da skupaj soustvarjajo intimni prostor zaupanja, v katerem terapevt tudi s svojim 
zgledom odprte komunikacije opogumlja kliente, da opustijo razne obrambne drže, ka-
terih del so pogosto tudi skrivanja, izmikanja in laži, ter da znova tvegajo iskrenost in 
lastno resnico.

 Miran MOŽINA
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Kako bi na primer delovalo na zaupanje v terapevtko, če bi Doreka v nadaljnjem 
poteku psihoterapije odkrila, da se je zlagala? Obstaja velika možnost, da bi jo zagledala 
kot manipulatorko, kot nekoga, ki se je, sicer z dobrim učinkom, a vseeno zahrbtno in 
potentno poigrala z njima. (V originalnem besedilu je terapevt moški, kar lahko še okre-
pi vtis, da se gre v psihoterapiji za terapevtovo preigravanje klientov iz pozicije moči.) 
Igre na moč in manipulacije pa so itak bile glavni del njunega problemskega repertoarja, 
zaradi katerega sta se obrnila po pomoč. Na meta ravni je torej terapevtka odgovorila z 
več istega. Pri samorazkrivanju terapevt ne sme imeti skritih oziroma zahrbtnih name-
nov. Če kaj podeli o svojem življenju, je pomembno, da pride iz trenutnega navdiha kot 
iskreno darilo klientu za krepitev terapevtskega odnosa. Če bi bila terapevtka iskrena 
in bi res slučajno sovpadla seansa z Doreki in dramatično sporočilo njenega moža, bi 
ostal za nadaljevanje terapije pri vseh, terapevtki in paru, popolnoma drugačen občutek, 
veliko bolj človeški in zaupljiv.

Promocija psihoterapije preko odraa

Gotovo je gledališče medij, ki lahko pomaga k popularizaciji psihoterapije, lahko 
pa tudi še bolj utrjuje predsodke in napačne predstave o njej. Če za promocijo psiho-
terapije, kljub nekaterim zavajajočim pomanjkljivostim teksta, v njem vseeno vidim 
veliko oziroma več dobrega, pa lahko izrečem same pohvale igralcem, režiserki in ce-
lotni ekipi, ki je postavila predstavo. V njej se čuti, da so psihoterapiji naklonjeni (kar 
so tudi že javno povedali, glej Pelko, 2015), kar bo, upam, kljub Glattauerjevem zdrsu 
v končnici, vseeno nagnilo tehtnico v prid širitve pozitivne slike o psihoterapiji. Glede 
na razprodanost in odzive publike v Ljubljani in drugod po Sloveniji predstava postaja 
nova uspešnica, zato bi bilo še kako razveseljivo, če bo prispevala k večji osveščenosti 
o pozitivnem potencialu psihoterapije, ki ga ljudje, od otrok do starejših, v Sloveniji še 
veliko premalo izkoriščajo.

-----

S pričujočo številko Kairosa vam bomo, upam, popestrili konec leta 2015 in vstop v 
novo 2016, saj je spet raznolika. V znanstveno strokovnem delu lahko najdete:

• dr. Bojan Varjačić Rajko, naš glavni urednik, se je lotil bolj neprijetne teme, 
brez obravnavanja katere pa ni resne in odgovorne stroke – negativnega izida 
psihoterapije, ki se pojavi v okoli desetih odstotkih primerov. V članku zago-
varja tezo, da ga lahko pojasnimo s prepletom posameznikove psihopatologi-
je in družbenih dejavnikov;

• Bojan Dekleva, profesor na socialni pedagogiki Pedagoške fakultete v Lju-
bljani, predstavi rezultate ankete pogostosti in fenomenologiji slišanja gla-
sov, ki jo je izpolnilo 670 študentov osmih fakultet treh različnih univerz 
v Sloveniji. Za psihoterapevte je pomembno, da poleg študij v tujini tudi 
ta, slovenska, potrjuje upravičenost nepatologizirajočega odnosa do slišanja 
glasov, tako da lahko pri obravnavanju tega pojava upoštevamo, da gre za 
smiselno in pomena polno izkušnjo;

• psihiater Robert Oravecz je skupaj z Márto Erdős in Ano Mrovlje z analizo 
poslovilnih pisem prišel do zaključka, da samomorilni proces zahteva aktiv-
ni, intrapsihični in medosebni angažma pri konstruiranju novih pomenov in 

Uvodnik o psihoterapiji na odru



13

reprezentacij, ki omogočijo določenemu posamezniku, da si vzame življenje;
• Jacques Lacan ostaja zanimiv tudi za novo generacijo psihoterapevtov. To-

krat se ga je lotila specializantka psihoanalize Ana Mrovlje, ki je želela po-
deliti svoje vstopanje v njegov kontroverzni miselni sistem z bralci Kairosa.

V informativnem delu tudi ne manjka zanimivih tem:

• članek Dirka Corstensa, Rufusa Maya in Eleanor Longden zaokrožuje temo 
slišanja glasov, ki jo je epidemiološko in fenomenološko predstavil Bojan 
Dekleva, saj tudi na osnovi kliničnih primerov predstavi zanimiv praktični 
psihoterapevtski pristop k pogovarjanju z glasovi;

• nemški psihoanalitik Martin Dornes se je poglobil v sodobne ugotovitve 
razvojne psihologije in v svojih knjigah temeljito prevetril psihoanalitično 
teorijo, ki je dolgo razvijala svoje razumevanje otroškega razvoja na osnovi 
psihopatologije odraslih pacientov in zaradi tega marsikje skrenila v napačne 
smeri. V krajšem prevodu predstavljamo zanimive ugotovitve o nastanku in 
razvoju agresivnosti v najnežnejših otroških letih, ki so lahko koristne za 
vsakega psihoterapevta;

• Janko Bohak je v svojem eseju krenil na sprehod med psihoterapijo in du-
hovnostjo. Njegovi koraki, v katerih je nabrana dolgoletna psihoanalitična 
izkušnja in osebno angažirano duhovno iskanje, bodo lahko navdihujoči za 
marsikoga, ki v psihoterapiji ne more ne videti tudi duhovne razsežnosti;

• poleti 2014 je hrvaški psihiater Robert Torre razburkal hrvaško javnost s kri-
tičnimi članki o psihiatriji. Robert Oravecz mu v svoji refleksiji na njegove 
objave poskuša vzeti mero, saj je mnenja, da na nekaterih točkah pretirava, 
hkrati pa podaja zanimiv opis stanja v slovenski psihiatriji;

• tokrat lahko preko bogatih poročil skočimo tudi na kongrese v tujino. Miran 
Možina se je s kolegi in kolegicami udeležil 8. Evropske konference o razi-
skovanju psihoterapije od 24. do 26. septembra 2015 v Celovcu; Tjaša Stepi-
šnik Perdih se je na mednarodnem kongresu v Rimu od 19. do 21. septembra 
2014 ob temi Navezanost in travma srečala s svetovnimi psihoterapevtskimi 
zvezdami; Marja Kuzmanić in Alja Lah Poročilo pa sta bili v Londonu od 14. 
do 17. maja 2015 navdušeni nad prvim svetovnim kongresom eksistencialne 
psihoterapije;

• eseja specializantk Eve Novak in Mateje Pogačnik, katerih pomen je v okviru 
edukacije iz Gestalt terapije opisal njun mentor in učitelj Rudi Kotnik, sta se 
nam v uredništvu zazdela zanimiva za krog bralcev Kairosa, saj obravnavata 
teme, ki so temeljne za vse pristope. Po eni strani je prispevek filozofa Mar-
tina Bubra za dialoški vidik psihoterapije nenadomestljiv, po drugi strani se 
z vsebinami, ki jih poskuša zaobjeti pojem konfluence, ukvarjamo v vseh 
pristopih; 

• jeseni so v Kinodvoru predvajali animirani film Signe Baumane Kamenje v 
mojih žepih, kjer režiserka na neposreden in pogumen način prikaže svojo 
izkušnjo depresije. Ker se ozre tudi v svojo družinsko in družbeno zgodovi-
no, je njen prikaz večdimenzionalen, kar je nagovorilo tudi Marušo Grešak;  

• številko zaokroža vabilo na 13. Študijske dneve Slovenske krovne zveze za 
psihoterapijo od 3. do 5. junija 2016 na Roglo. Tema bo vsekakor vredna 
udeležbe - Spol in spolnost v psihoterapiji.

 Miran MOŽINA
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Na koncu mi ostane praznična dolžnost, da tudi v imenu glavnega urednika Bojana 
Varjačića Rajka in tehničnega urednika Denisa Hilčerja vsem bralkam in bralcem, av-
toricam in avtorjem, recenzentkam in recenzentom in vsem članom uredniškega odbora 
in sveta, zaželim, da bi se v duhu tega uvodnika v novem letu polno izrazili tako na 
psihoterapevtskem kot tudi na življenjskem odru. 

Srečno 2016!!!
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Bojan VARJAČIĆ RAJKO  

Negativni izid v psihoterapiji: 
subjektivni in družbeni dejavniki

Negative outcome in psychotherapy: 
subjective and societal factors

POVZETEK

Raziskave psihoterapevtskega izida so ugotovile, da se pacientom psihično stanje po 
psihoterapiji poslabša v približno desetih odstotkih primerov. A v literaturi, ki se 

ukvarja z negativnim izidom, ni moč najti poglobljenega razmisleka o dejavnikih, ki na 
ta pojav vplivajo, poleg tega pa so dinamski dejavniki povsem zapostavljeni. V članku 
smo uporabili raziskovalna dognanja, psihoanalitično teorijo ter socialno-psihološke 
koncepte, da bi pojav negativnega izida osvetlili tudi z dinamskega vidika. Zagovarja-
mo tezo, da je negativni izid odvisen od posameznikove psihopatologije (mazohizem, 
narcizem) ter družbenih dejavnikov (družbena podoba terapevta in stroke ter predstave 
o delu na sebi kot o trpljenju). Ti dejavniki se pri negativnem izidu prepletajo. Skrajna 
oblika naše teze glasi, da je negativni izid pojav, ki se prilega posameznikovi patologiji, 
da ima posameznik od tega določeno psihološko korist. Teoretični razmislek podkre-
pimo s tremi kliničnimi primeri ter pokažemo na uporabnost dinamskega pogleda na 
negativni izid. 

KLJUČNE BESEDE 

Negativni izid, raziskovanje v psihoterapiji, socialna predstava o psihoterapevtu, pla-
cebo, mazohizem, narcizem, trpljenje v psihoterapiji.

SHORT ABSTRACT

Psychotherapy outcome research observes that approximately ten percent of patients 
come out of psychotherapy feeling psychologically worse than before. In the re-

spective literature, we find a lack of thorough understanding of the contributing factors 
and a total neglect of psychodynamic factors. In our article, we use research findings, 
psychoanalytical theory and socio-psychological theory to throw  light on negative out-
come from a dynamic point of view. We advocate the thesis about negative outcome 
as dependent on the person’s psychopathology (masochism, narcissism) and on soci-
etal factors (therapist’s and profession’s societal image and notions about psychological 
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growth as a process of suffering). These factors are interconnected. Our ultimate idea is 
that negative outcome as a phenomenon fits with the person’s pathology so that a person 
has some gain from it. We illustrate our theoretical thinking with three clinical cases and 
show how we can use the dynamic view on negative outcome in our work. 

KEY WORDS

Negative outcome, research in psychotherapy, societal image of psychotherapist, pla-
cebo, masochism, narcissism, suffering in psychotherapy.

EXTENDED ABSTRACT

Definition of the problem and the thesis

Psychotherapy is intended to be helpful to the patients, however it is documented that 
in approximately ten percent of cases it actually worsens the patient’s psychic state and 
welfare. We call this phenomenon »negative outcome in psychotherapy.«

It is very difficult scientifically to evaluate negative outcome. There are many meth-
odological and epistemological obstacles in the way. First, a human’s psychic apparatus 
is very complex and has different layers that respond differently to treatment. Second, 
what are exactly the standards of psychic health and which should we embrace as suf-
ficiently valid? Third, who evaluates the outcome? The patient is in the treatment but 
every patient has a therapist, a family, co-workers etc., who also have their opinions. 

Let us assume that negative outcome really exists. We find it a curious phenomenon. 
Psychotherapy is there to help, and the patient is not just a passive recipient  of  therapy 
but is actively involved in it. How can it happen that the patient lets himself be psycho-
logically damaged or worsened? In the case of negative outcome, we are talking about 
patients who have  finished the therapy. Is not the patient free to go if he dislikes the 
therapy or if he feels worse about it? 

In the article, we will assume three factors that play their part in the negative outcome. 
First, we assume that masochism and narcissism of the patient are important if we wish 
to understand why the patients with negative outcome insisted on staying in  therapy. 
Second, we anticipate that a societal image of the therapist or of psychotherapy obscures 
the patient’s thoughts and feelings about the therapy. On the one hand, the therapist  is a 
figure of authority, on the other hand his figure is embedded with irrational and archaic 
suppositions that abide in our culture. Third, there are  a number of societal representa-
tions about how psychotherapy brings about change. One of the widely accepted no-
tions is that there is no progress in psychotherapy if one does not  go through a process 
of suffering. If a patient enters psychotherapy with such an orientation, he or she will be 
likely to prolong their suffering even when it is  turning out to be fruitless. 

Two socio-psychological factors affect the placebo effect, insofar as placebo effect de-
pends on  cognitive elements, on the meaning of things, in our case on the notions and 
expectations regarding the therapist and the therapy. 

Bojan VARJAČIĆ RAJKO  
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Our thesis is largely theoretically derived. In the literature on negative outcome, there 
is practically no mention of psychodynamic factors, and research data  is mainly not  
subject to in-depth explanation. 

Definitons of negative outcome

Bergin (1966, in Hadley and Strupp, 1976) began research on negative outcome and 
used the term »deterioration effect.«He proved that patients in psychotherapy make 
more progress but also regress more than persons who were not  involved in psychother-
apy. Mays and Frank (1985) coined the term »negative outcome« for the designation of 
clinically important decline in  one or more areas of the patient’s functioning, where the 
decline is  evident a considerable time after the end of the therapy. 

Strupp, Hadley and Schwartz (1977, in Mohr, 1995) proposed the term »negative ef-
fect«, meaning the effect of the therapist and not random effects of temporary worsen-
ing or life stress.    

Yalom and Lieberman (1971) used the term »casualty« in the group format, meaning a 
relatively long lasting change (eight months by research standards) in the patient who, 
because of the group process, experienced increased psychological distress or began to 
use less adaptive defence mechanisms or both. 

Grunebaum (1986) spoke about »negative psychotherapeutic experiences,« that have 
gradations in respect of  the level of psychic pain, the duration  of negative effects and 
their influence on the patient’s life. 

There are also other denominations and definitions in the literature on negative outcome. 

Research on negative outcome

It has been documented that psychotherapists have little knowledge of negative out-
come (Lambert, 2007, in Jarret, 2008) and are too confident about their skills (Boisvert 
in Faust, 2006, ibid.). 

There are many reasons why negative outcome is much less investigated than positive 
outcome: the psychotherapeutic profession has no interest in emphasizing negative out-
come, sponsors are hard to find and such research is ethically problematical. 

Nevertheless, there has been  a rise in research since the 1960’s. The first empirical 
research that took into account negative outcome was carried out in 1951 (in Mays in 
Frank, 1985) but Bergin (ibid.) In 1966 was the first to specifically investigate negative 
outcome. Nonetheless, much of the research in those first two decades was methodo-
logically weak (Ericson, 1987). 

Research in negative outcome touches upon the following topics: what do patients and 
therapists regard as negative outcome; what are the impacts of patients, therapists, ther-
apeutic method or school; what is the impact of the duration of a treatment; methodo-
logical dilemmas. 
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Methodological issues

When investigating negative outcome, we encounter various methodological difficul-
ties. Many of them pertain to the research of outcome in general. In viewing negative 
change in the individual, we have to take into account psychodynamic factors. Mohr 
(1995), for example, noted that the patient’s change for the worse can also signify his 
increased awareness of his problems, his relative withdrawal of defences or it can ex-
press the patient’s wish to postpone the end of the therapy. 

We will now give some theoretical support for our thesis. First, we will focus on the 
individual’s factors. 

Masochism

We find it extremely important to view masochism as a component of negative outcome, 
because we assume that negative outcome can take place when the patient has psycho-
logical gain from it. 

Freud (1905a) gave the first metapsychological depiction of masochism which he later 
reviewed and supplemented. Freud distinguished between three types of masochism, all 
of which circumvent the pleasure principle. Thus, suffering ceases to be a signal to act 
and seek relief (as it is normally) but becomes an end in itself, an aim to pursue. For our 
purposes, the concept of moral masochism is the most valuable. Freud saw it as a need 
for punishment, closely linked to disguised sexual gratification but also connected with 
superego’s activity against the ego. 

Object relations theory contributed alternative explanations. Various authors (i.e. 
Novick and Novick, 1987) saw masochism as a type of object relating, evolving from 
early mother-infant interaction, whereby mother caused baby abundant psychic pain. 
Baby had to withdraw his own aggression that could normally serve him as a defence 
and instead introjected the mother as an object that causes pain, thus paving the way for  
seeking pain later in life. Being in connection with the object that causes pain is better 
than  not being connected at all. Valenstein (1973) spoke similarly about attachment to 
painful feelings and Asch (1976) viewed the masochist’s suffering as a means to win the 
love of a sadistic internal object. 

Masochistic tendencies are connected with narcissistic and borderline pathology (i.e. 
Katz, 1990; Kernberg, 1988). In psychotherapy, such patients sabotage their own treat-
ment and remain ill because they need to suffer. They cannot imagine that they deserve 
better, because they have fantasies that their success would damage or ruin others (Col-
son, Lewis and Horwitz, 1985). 

A masochistic person is inclined to attach to an omnipotent and charismatic object. As 
Lieberman and Yalom (1971) observed in encounter groups, many patients with nega-
tive outcome described their therapists as charismatic. 

We can conclude that masochistic tendencies complicate the therapeutic process be-
cause of the patient’s need for suffering. A masochist feels »at home« when he suffers 
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and we suggest that this factor contributes to negative outcome. 

Narcissism 

Narcissism in psychiatry is a personality disorder with well-established criteria 
(DSM-V, MKB-10). In psychoanalysis, narcissism is conceptually wider. It stands for 
certain psychological structure and/ or recognizable modes of interpersonal and intra-
psychic functioning. 

A person in psychotherapy with marked narcissistic traits is very vulnerable but protects 
his vulnerable self to avoid emotional traumatization. Grandiosity, rational approach to 
problems, emotional detachment, idealization or devaluation of a therapist, false self 
and other narcissistic defences come into play. Such a person can be in competition with 
the therapist; he cannot let a therapist solve his problems or exert genuine emotional 
impact on him. He feels humiliated if a therapist knows the answers and experiences 
interpretations as an attack on his person.

»Destructive narcissism« (Herbert Rosenfeld, 1987) is the psychic constellation that 
launches specific dynamics in psychotherapy, namely constant attacks on the therapist, 
disdain, rivalry and envy. The latter is marked and impedes a narcissistic person from  
gaining »the good« that a therapist offers. Love and care are devaluated and treated as 
something weak. The destructive part of the self is a relatively independent entity within 
the whole self. It fuels the self with omnipotent feelings and denies any weaknesses, 
including a need to relate and be loved. 

Our thesis is that patients with negative outcome insist on coming to a therapy because 
they cannot afford to be losers. They need to prove to a therapist that they are capable of 
change. They enjoy the  rivalry with a therapist notwithstanding the fact that they may 
feel worse. 

In the following two chapters, we consider socio-psychological factors in negative out-
come. 

Psychotherapist’s societal image and placebo effect

The figure of the therapist is a magnet for various kinds of projections and is charged 
with phylogenetical and ontogenetical archaic expectations and meanings as well as 
with culturally and historically specific mental images. Both the archaic and the con-
temporary influence how patients experience psychotherapy cognitively and emotion-
ally. The mechanism, which serves as a mediator of meaning and emotion is the placebo 
effect (i.e. Frank, 1993). The psychotherapist has an aura of a professional, of a person 
with special or even extraordinary skills and carries a legacy of ancient healers. In psy-
chotherapy, the important and strong effect of placebo on the outcome is well proved 
(Frank, 1993). The psychotherapist conveys her or his expertise and authority through 
various symbolic channels: specially designed consultation room, books on the shelves, 
diplomas on the walls, specific therapeutic attitude, tone of voice, specific language etc. 
(Frank, 1993; Zur, 2009; Strong, 1968). 
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Kradin (2004) asserted that placebo in psychotherapy affects very early psychic com-
plexes in the human, namely the »background self-states of well-being.« The author 
suggested that some persons do not have the ability to gain from placebo due to their 
adverse early childhood experiences. 

We suggest that patients with negative outcome do not have the above-mentioned emo-
tional ability and/ or they had been cognitively deceived by the therapist’s societal im-
age. Such patients persevere in therapy notwithstanding their negative emotional clues. 

Psychotherapy and suffering

One of the common ideas about how psychotherapy works is that suffering is inevitable 
at some point. In our research (Varjačić Rajko, 2013) we found that patients often think 
of suffering as of a sign of healing, i.e. »a man has to reach bottom before he can start 
anew« , »pain means healing, «to feel pain signifies that one has reached the core of her 
or his troubles«… Some of such ideas were borrowed from the therapists. 

Psychoanalyst Strupp (1978) is critical about how suffering in psychoanalysis and psy-
chotherapy is theoretically understood and sometimes even desired in the therapy. The 
author cautions against unnecessary praise of suffering and the effects of such a thera-
pist’s stance, i.e. unwarranted prolongation of the therapy. 

We assume that the above-mentioned ideas about suffering in psychotherapy can have 
divergent effects. On the one hand they can help patients come through a difficult phase 
of therapy and thus bring about new dynamics and change, and on the other hand it can 
serve masochistic ends or as a rationale for persevering in therapy despite a lack of hope 
for the better. 

We now give three clinical cases to demonstrate the pragmatic value of our theorizing. 

Clinical cases1 

Case A
A.’s primary problem was panic attacks and his unwillingness to occupy a responsible 
family role as a father and a husband. The therapist saw him as a person with obses-
sive-compulsive, narcissistic and immature personality traits. A. worked in a psychic 
health institution and had a good enough knowledge of different psychotherapeutic ap-
proaches. He was searching for psychoanalysis and expressed antipathy and disdain 
for cognitive behavioral therapy. He attended analytically oriented psychotherapy for 
five years on a weekly basis. He functioned in his profession and life but gained little 
new in the therapy. The therapist observed his inauthentic cooperation in the therapy. 
The patient tried to be a perfect psychoanalytical patient, tried to free associate, was 
bringing dreams and wondered much about what he feels in the transference, but none 
of his endeavoring proved fruitful. He insisted on prolonging the therapy, because he 
hoped for a thorough change. The therapist finally managed to end the therapy by offer-
ing group psychotherapy, which the patient attended for two years without significant  
breakthrough. The important components of the patient’s insistence on continuing in 
the therapy were narcissistic identification with the »elite«psychotherapy, which fueled 
him with feelings of uniqueness and superiority; superficial knowledge and idealization 
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of psychoanalysis, which also influenced his too high expectations; sadomasochistic 
traits; disregard of cbt, which prevented him from seeking help elsewhere. Here we can 
clearly see how societal image or representations of certain psychotherapies play a role 
in the outcome.  

Case B
B. was involved in group analysis. She had panic attacks and a personality disorder 
of a borderline type (which became clearer in the group). She was very motivated but 
very emotionally sensitive, therefore she often felt bad in during and after the therapy. 
B. rarely felt really good in the group and fought with her ambivalence all the time: on 
the one side B. wanted to leave the group, because she found no relief and no meaning 
and, on the other side she was seeking encouragement and encouraged herself to stay. 
B. read about group analysis and she heard from her psychiatrist that it would be good 
to stay in the group and give herself time. The therapist also supported this notion by 
saying to her that she can gain from the group and that she should keep coming. The 
patient finally fled from the group without saying goodbye, only explaining herself via 
her therapist’s email. 

What we can see in this case is the fight between B.’s feelings and cognition. The latter 
was influenced by her psychiatrist’s notions of the group, the notion of »time and suffer-
ing in psychotherapy«and by the information in the internet that presented group analy-
sis as an important and powerful therapy. We can also see how the therapist acted on his 
theoretical suppositions and therefore could not address the problem entirely and timely. 

Case C
C. spoke to his  new therapist of his  negative experience with the previous therapist. 
C. was undoubtedly a person with borderline personality disorder and created a strong 
emotional atmosphere from the very first meeting with the new therapist. His moods 
swung, he had strong trust issues and often verbally attacked the therapist. When he 
spoke of his previous experience in therapy, he described how the therapist scorned 
him, giving him diagnostic labels, but also telling him that he should insist on coming, 
because he really needs therapy. The patient fell in love with the previous therapist who 
finally offered him group psychotherapy but not telling other members of the group that 
C. has parallel individual therapy. In the group the therapist acted similarly towards 
some of the members, he even screamed at them. Some of the group members left the 
group and after a while C. did the same. With the new therapist, C. questioned why he 
had insisted on staying for so long. He compared that experience with his love affairs. 
We think C. was closest to a real and measurable negative outcome case. His psychic 
state and self-worth suffered a lot after the therapy and he avoided any situations where 
he might meet the therapist. The components of negative outcome dynamics were the 
following: masochism as an element of borderline structure; identification and rivalry 
with the charismatic therapist; falling in love; a lack of trust in his own feelings; dis-
torted reality check, stemming from lack of borders between the self and the object;  
looking at the therapy as the ultimate test of one’s adequacy; inability to gain from the 
placebo.  
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Conclusion 

We have tried to throw  light on the psychodynamic and societal factors that contribute 
to the negative outcome, be it objectively measured, subjectively experienced or con-
strued. Our aim was to show that patients with negative outcome had some subjective 
gain. This stance does not absolve therapists from ethical and professional treatment; it 
only offers a different point of view. We also tried to pinpoint influential societal factors 
that are seldom mentioned in the psychotherapeutic discourse but play their part in the 
process and outcome. 

We think that the presented theoretical scheme can help therapists evaluate cases of 
potential negative outcome. With proper internal supervision, we will be better  able to 
distinguish potential negative outcome from temporary disruptions. It can help thera-
pists to prevent impasse or to end a therapy, thereby leaving both participants unscathed.  

Opombe

1 Our judgments about the components of negative outcome in each case cannot be fully 
discernible from the short depictions in the extended English abstract. 
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Opredelitev problema in teza

Psihoterapija naj bi pacientom pomagala, vendar je znano, da lahko psihoterapija 
tudi škodi (Mohr, 1995). V tem smislu govorimo v psihoterapiji o pojavu negativnega 
izida (v nadaljevanju NIZ).

Področje NIZ je nejasno začrtano in se izmika enopomenskemu razumevanju; NIZ 
je težko definirati, prepoznati in raziskovati. Pri tem nas ovirajo kompleksnost človeko-
vega psihičnega aparata1, odsotnost normativnih kriterijev za uspeh ali neuspeh terapije, 
različni viri sodbe o negativnem (pacient, terapevt, svojci, služba itd.) ter dejavnik časa, 
v katerem se lahko negativno preobrne v pozitivno in vice versa, kot na primer, ko 
pacient takoj po končani obravnavi izrazi izboljšanje, po pol leta pa poslabšanje.

Predlagamo, da kompleksnost NIZ zaenkrat pustimo ob strani in pojmujemo NIZ 
kot nekaj, kar dejansko obstaja in kar bi zmogli verodostojno izmeriti. Glede na to, da 
naj bi psihoterapija pomagala in da je pacient v njej aktivno udeležen, je NIZ na prvi 
pogled presenetljiv pojav. Pacient v psihoterapiji ni pasiven prejemnik metode, ki ga 
bo ozdravila, in tudi terapevt v psihoterapiji ni enostransko odgovoren (v tehničnem 
smislu), kot je pogosto odgovoren zdravnik v somatski medicini. Pacient prihaja prosto-
voljno in v terapiji prostovoljno sodeluje. Kako lahko torej dopusti, da se mu v procesu 
psihoterapije, ki naj bi jo soustvarjal, stanje poslabša? Je za NIZ torej odgovoren sam 
pacient, saj ima nenazadnje prosto izbiro, da obravnavo kadarkoli prekine? In če gredo 
stvari na slabše, zakaj je ne prekine? Pomembno je vedeti, da NIZ ne zajema primerov, 
ko pacienti predčasno zapustijo obravnavo ali pa iz nje izpadejo; gre za paciente, ki 
terapijo zaključijo.

V članku bomo v zvezi z ‘neplodotvornim vztrajanjem’ predpostavili tri vzročne 
dejavnike, ki v literaturi o NIZ niso obravnavani: a) specifična psihopatologija pacienta, 
b) vpliv podobe (»imidža«) psihoterapevta kot strokovnjaka ter c) socialne predstave o 
psihoterapiji kot o delu na sebi, ki ne more biti uspešno brez določenega trpljenja. Za 
prvega od dejavnikov lahko takoj rečemo, da ga vidimo povezanega z mazohizmom in/
ali z nekaterimi elementi narcizma. 

Drugi dejavnik se tiče podobe psihoterapevta. V tem smislu lahko ločimo dva de-
javnika, ki pa sta med seboj povezana: socialne predstave o psihoterapevtu ter psihote-
rapevtov status strokovnjaka. Socialne predstave se tičejo bolj iracionalnih, z verjetjem 
in s predsodki povezanih predstav, ki psihoterapevtu pripisujejo moči ali značilnosti, 
ki presegajo dejanske ali se razlikujejo od dejanskih. Status strokovnjaka pa izhaja iz 
dejstva, da ima psihoterapevt strokovno vlogo, da običajno dela v neki ustanovi ali pa 
je član neke strokovne skupine (društvo, zveza, šola ipd.), da ima dokazila o svoji uspo-
sobljenosti, vse to pa ustvarja, podpira in potrjuje dejstvo, da je strokovnjak in s tem  na 
uporabnika napravi določen vtis. Tako postane psihoterapevt avtoriteta, ki (ne da bi to 
nujno deklarirala) jamči, da je tisto, kar se dogaja v psihoterapiji, tisto, kar naj bi se do-
gajalo. Govorimo o družbeni vlogi strokovnjaka, ki ni omejena le na psihoterapevta, a 
ima v psihoterapiji večji zaradi znanstvene »mehkosti« področja ter intersubjektivnega 
polja, v katerem delamo. Zaradi omenjenih »neobjektivnih« značilnosti psihoterapije se 
mora pacient v večji nasloniti na vero, občutek in zaupanje. Predpostavljamo, da pride 
pri pacientu, ki vztraja pri škodljivi terapiji, do nasprotja med zaznavo spreminjanja v 
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negativno smer in doživljanjem psihoterapevta kot strokovnjaka in osebe, ki ima poseb-
ne moči in ki na tej podlagi tiho jamči, da je terapija vseeno na pravi poti oziroma da 
se mora nekje motiti pacient. Na tej ravni ni pomembno, ali pacient terapevta doživlja 
kot pozitivnega ali negativnega. Doživljanje terapevta kot strokovnjaka lahko pacienta 
kljub negativnemu dogajanju prepričuje, da vztraja (in kar, mimogrede, prepričuje tudi 
terapevta, da se z nekom še naprej muči). Za proces in izid terapije je torej ‘odgovorna’ 
tudi podoba psihoterapevta, ki je sestavljena iz formalnih (licenca, zaposlitev v pod-
jetju) ali neformalnih označevalcev (socialna predstava o strokovnjaku) in ki pacienta 
zavaja, da vztraja v zanj škodljivem procesu. A že takoj na začetku moramo prepoznati 
dejstvo, ki nas lahko spravi v zadrego, in sicer, da enaka podoba preko pojava placeba v 
večini primerov prispeva k pozitivnim izidom - k intenziviranju terapevtskega procesa 
ter k zaupanju in vztrajanju, ki se slednjič izkaže kot plodovito. Kakšna je potemtakem 
vrednost našega utemeljevanja? Zaenkrat lahko rečemo le, da enak dejavnik v prime-
ru negativnega in pozitivnega izida deluje na različne načine in da ima pri različnih 
pacientih različen učinek. Na podlagi literature o placebu menimo, da je pri psihično 
bolj motenih pacientih  pričakovati manjši pozitivni vpliv opisanih ‘dozdevkov’, če jih 
pojmujemo kot placebo v širokem smislu koncepta (npr. Kradin, 2004), torej kot vpliv 
pomena nekega zdravila ali zdravilca na pacienta. 

Tretji dejavnik so predstave o psihoterapiji. Te so seveda zelo raznolike, odvisne od 
posameznikov, celo nasprotujoče si, vendar pa tudi splošne oz. socialne. V naši kulturi 
lahko prepoznamo predstavo o psihoterapiji kot procesu, ki ne poteka brez trpljenja; 
ta predstava obstaja hkrati z njej nasprotno, tj., da bo pacient s pomočjo strokovnjaka 
nekako čudežno in dokaj hitro ozdravljen. Pacienta, ki meni, da brez trpljenja ne bo na-
predka, lahko taka predstava vodi k ne-zdravilnemu trpljenju in ne da bi bilo to trpljenje 
le del ali faza procesa.

Menimo, da omenjeni trije dejavniki pri NIZ delujejo z roko v roki. Skrajni nasledek 
našega razmišljanja bi bila trditev, da NIZ v metapsihološkem smislu ne obstaja, saj 
je v njem udeležen pacient s svojo lastno voljo in v skladu s svojo psihopatologijo, v 
kateri ima NIZ določeno nujo. Poudarjamo, da takšna skrajna teza ne odpravlja etične 
odgovornosti strokovnjaka, gre le za dve povsem drugačni ravni pogleda na neko stvar.

Naše utemeljevanje bo teoretično in temelji na psihoanalitični teoriji in drugih psiho-
loških teorijah - npr. socialno-psiholoških - ter na izsledkih raziskav izida psihoterapije. 
Klinični primeri, ki jih podajamo na koncu, niso namenjeni dokazovanju, ampak ilu-
straciji možnega razmišljanja znotraj predstavljenega teoretičnega okvirja. V teoretič-
nem uvodu bomo vsakega od treh dejavnikov kratko teoretično opisali, potem pa bomo 
predstavili tri klinične primere v luči naše teze oziroma razmišljanj. A najprej moramo 
predstaviti področje raziskovanja NIZ.

Definicije negativnega izida

Začetnik raziskovanja NIZ je Bergin (1966, v Hadley in Strupp, 1976), ki rabi izraz 
deterioracijski učinek. Dokazal je, da so pacienti v psihoterapiji v primerjavi s tistimi, ki 
niso bili v obravnavi, v večji meri napredovali in v večji meri nazadovali. Mays in Frank 
(1985) sta takemu izrazu nasprotovala, med drugim zato, ker ne gre za poslabšanje v 
celoti, ampak je sprememba kompleksen proces, v katerem lahko prihaja do poslabšanja 
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v eni sferi in izboljšanja v drugi. Zato priporočata rabo izraza »negativni izid« za »[…] 
pomembno znižanje na enem ali več področjih pacientovega delovanja med začetkom 
in zaključkom terapije […], ki vztraja znaten čas po zaključku terapije […]« (str. 8).

Strupp, Hadley in Schwartz (1977, v Mohr, 1995) zagovarjajo poimenovanje »ne-
gativni učinek«, ki je razmeroma trajna negativna sprememba pacientovega stanja in jo 
je mogoče neposredno pripisati kakovosti terapevtske intervencije, ne zadeva pa preho-
dnega poslabšanja in ni posledica slučajnega nihanja zaradi življenjskega stresa. Avtorji 
opozarjajo, da je vsebina NIZ odvisna od definicije duševnega zdravja in da so pri psi-
hoterapiji vpletene tri stranke (pacient, terapevt in družba), vsaka s svojimi interesi, od 
katerih je odvisna tudi ocena psihoterapije.

Yalom in Lieberman (1971) v okviru dela s skupinami uporabljata termin »pone-
srečenec« [angl. casualty], ki je »[…] posameznik, pri katerem se je zaradi izkušnje v 
skupini povečala psihološka stiska ali je začel uporabljati manj prilagojene obrambne 
mehanizme ali oboje; ta negativni učinek ni bil prehoden, ampak je vztrajal osem mese-
cev po skupinski izkušnji« (str. 17, 18).

Grunebaum (1986) govori o »škodljivih psihoterapevtskih izkušnjah«, ki so jih doži-
veli bodoči psihoterapevti v okviru lastne individualne izkušnje. Kriteriji za intenziteto 
negativne izkušnje so stopnja psihične bolečine, trajanje negativnih učinkov in vpliv na 
pacientovo življenje.

Pogosto uporabljen izraz, ki je prenesen iz medicine, je iatrogenost (iatrogeni simp-
tom, iatrogena motnja). Po definiciji Ameriškega psihiatričnega združenja je iatrogena 
»[…] tista motnja, ki je izzvana, okrepljena ali povzročena zaradi zdravnikovega odno-
sa, pregleda, komentarjev ali obravnave« (Boisvert in Faust, 2002: 245).

V literaturi se pojavljajo tudi drugačna poimenovanja in kriteriji za NIZ.

Raziskovanje negativnega izida

Izkazalo se je, da imajo psihoterapevti premalo vednosti o možnosti pojava NIZ 
(Lambert, 2007, v Jarret, 2008) ter da so v tem smislu preveč zaverovani vase (Boisvert 
in Faust, 2006, v Jarret, 2008), saj pri svojih pacientih skorajda ne pričakujejo NIZ, 
medtem ko je incidenca le-tega okrog deset odstotkov (Smith, Glass in Miller, 1980, v 
Mohr, 1995; Shapiro in Shapiro, 1982, prav tam; Dies in Teleska 1985, v Roback, 2000; 
Boisvert in Faust, 2003, v Lilienfeld, 2007).

NIZ je mnogo manj raziskan kot pozitivni, za kar obstaja več razlogov, med katerimi 
so tudi majhen interes financerjev in psihoterapevtov za področje, ki na stroko lahko 
vrže slabo luč. Hartley, Roback in Abramowitz (1976) so v zvezi z dolgoletnim igno-
riranjem pojava NIZ izrazili mnenje, da bi misel na to, da psihoterapija lahko škodi, 
lahko ogrozila nedotakljive, rigidne in fanatične pristope v psihoterapiji. Raziskav NIZ 
je med drugim manj tudi zato, ker ne morejo zagotoviti enega pomembnih znanstvenih 
kriterijev – neodvisne ponovitve –, saj bi bila ta etično sporna. Nemogoče je izposta-
vljati paciente pogojem, ki so se že izkazali za potencialno škodljive (Lilienfeld, 2007).
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Vendarle pa beležimo od 1960 leta naprej porast tovrstnih raziskav. Prva empirična 
raziskava, ki se je dotikala tudi NIZ, je bila izvedena leta 1951 (Mays in Frank, 1985), 
šele Bergin (prav tam) pa se je leta 1966 specifično naslonil na NIZ, ko je skoval poime-
novanje deteorioracijski učinek. Njegove ugotovitve so spodbijali mnogi avtorji, med 
najnatančnejšimi analizami pa je bila Maysova (1979, prav tam), ki je ovrgla trditev, 
da se v psihoterapiji zgodi več poslabšanj kot v pogoju brez obravnave. A dejstvo, da  
psihoterapija povzroča tudi poslabšanje, je ostalo nespremenjeno. Poznejše študije so 
morale odgovoriti na vprašanje, ali je za poslabšanje resnično odgovorna psihoterapija 
in kateri njeni dejavniki. Z razcvetom eksperimentalnih in naturalističnih študij ter z 
vznikom vprašanja učinkovitosti terapij v javni zdravstveni mreži je postajalo vedno 
jasneje, da »[…] če lahko obravnava – kakršnakoli – povzroči želene rezultate, mora 
biti zmožna povzročiti tudi škodljive učinke. Če bi zanikali to možnost, bi sprejeli pred-
postavko, da psihoterapija tudi sicer nima nobene potence […]« (Hadley in Strupp, 
1976: 1291).

Raziskave NIZ, ki jih tu nimamo prostora podrobneje povzemati (npr. ), obravna-
vajo naslednja vprašanja: kaj pacienti in terapevti pojmujejo kot NIZ; vplivi pacienta, 
terapevta in njune interakcije na NIZ; vpliv dinamike skupine; vpliv terapevtske smeri; 
vpliv trajanja obravnave in metodološka vprašanja. 

Metodološke zagate

Pri raziskovanju NIZ naletimo na mnoge metodološke zapreke in dileme. Psihote-
rapevtski proces se odvija znotraj določenega okolja (bolnišnična ali zunajbolnišnična 
obravnava,  različne vrste bolnišnic, različni oddelki), sledi določeni paradigmi, se od-
vija krajši ali daljši čas, določen ali nedoločen čas, poteka med dvema osebama ali v 
skupini in razvije medosebno polje, ki je vselej enkratno, zato je posploševanje ugoto-
vitev težavno. Nekatere osnovne dileme pri raziskovanju v izjemno kritičnem prispevku 
o raziskovanju negativnih učinkov dobro izpostavi Erickson (1987), ki ugotavlja, da je 
večina raziskav pomanjkljivih v opisu ali pri odgovoru na vprašanja, kdo so bili pacien-
ti, kako so bili obravnavani, kdo jih je obravnaval, kaj škodljivega se je počelo s pacienti 
in po katerih kriterijih so utrpeli škodo. Med merami iz različnih virov (kot so samoo-
cena, opazovanje vedenja na oddelku, strokovna ocena simptomov ipd.) je prihajalo do 
velikih razlik, tako znotraj iste študije kot tudi med različnimi študijami.

Poleg običajnih metodoloških zagat je na področju psihoterapije potrebno upoštevati 
tudi psihično dinamiko in subjektivnost na splošno. Mohr (1995) na primer opozarja na 
pomembno dejstvo, ki v statistično logiko vnaša dinamsko. Izražena negativna spre-
memba namreč lahko pomeni poslabšanje pacientovega stanja, »[…] lahko pa odraža 
tudi manj obrambno držo pacienta, ki poroča o težavah in občutjih, ali pa je to poslednji 
obupani poskus, da bi odložil konec časovno omejene obravnave« (str. 20).

Poseben problem je čas, v katerem merimo spremembe, še posebej, če imamo maj-
hen vzorec, v katerem ne moremo najti skupinskega trenda. Posameznik lahko takoj po 
obravnavi izrazi izboljšanje zaradi občutka hvaležnosti, ali pa obratno, se prikaže kot v 
slabši koži, ker ima določene zamere do terapevta ali inštitucije. Yalom (1971) denimo 
poroča o članu skupine, ki se je v vprašalniku po končani izkušnji ocenil zelo pozitivno, 
izkazalo pa se je, da je bila njegova izkušnja zanj škodljiva. S pozitivnim ocenjevanjem 
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v vprašalniku se je želel nekako preslepiti v poskusu preobrniti destruktivno izkušnjo v 
konstruktivno. Isti pojav je pojasnjeval Frank (1991) s težnjo pacientov po zmanjšanju 
kognitivne disonance, tj. z nasprotjem med pacientovo zaznavo učinkov in vloženim 
trudom. Na paciente vpliva tudi trenutno razpoloženje, poleg tega pa imajo psihične 
motnje svoja časovna nihanja in pacienta lahko z raziskavo ujamemo ravno v fazi po-
slabšanja ali remisije.

Naslednja dilema je, kdo sodi o spremembah. Pacient morda izraža izboljšanje sa-
mopodobe, medtem ko se bližnji o njem izrečejo, da je postal nedostopen in konflikten, 
strokovnjak pa ugotavlja, da je pacient našel nove obrambne mehanizme v smeri obču-
tenja vsemogočnosti.

In nenazadnje, kako vedeti, da je NIZ posledica obravnave, ne pa drugih dejavnikov 
v življenju pacienta? Lilienfeld (2007) na primer opozarja na dejstvo, da bi bile lahko 
osebe, ki so doživele poslabšanje po obravnavi, še bolj poslabšane brez obravnave, in 
nasprotno, osebe, ki so napredovale pri obravnavi, bi morda brez obravnave napredova-
le še bolj. Po avtorju je kot NIZ mogoče razumeti tudi škodo, nastalo zaradi pacientove 
udeležbe v ‘napačni’ terapiji.

V psihoterapiji je zaradi delovanja splošnih dejavnikov težko ugotavljati, kateri spe-
cifični vzroki so pripeljali do NIZ. Skrajni način razmišljanja je vprašanje, ali se lahko 
»[…] sprememba pojasni že s sámo udeležbo v obravnavi« (Kazdin, 1985: 245). 

V nadaljevanju bomo predstavili dejavnike, ki smo jih v uvodu nakazali kot po-
membne za nastanek NIZ. Mazohizem in narcizem sta povezana s posameznikom, po-
doba psihoterapevta in psihoterapije pa bolj z družbenimi dejavniki. 

Mazohizem

Za namen članka je razlaga mazohizma izjemno pomembna, saj menimo, da do NIZ 
ne more priti, če pacient v svojem poslabšanju stanja ne najde nekega zadovoljstva. 

Mazohizem je metapsihološko prvi opisal Freud (1905a) in je pojmovanje mazohiz-
ma skozi leta postopoma dopolnjeval. V delu Ekonomski problem mazohizma (1924) je 
Freud na primer ločil tri vrste mazohizma: erotogeni, ženski in moralni. Mazohizem je 
razumel kot paradoksen pojav, ki obide načelo ugodja. Trpljenje znotraj mazohizma na-
mreč nima vloge opozoriti posameznika, da mora zoper neugodje nekaj ukreniti, ampak 
postane trpljenje cilj neke dejavnosti. V osnovi moralnega mazohizma je Freud videl 
potrebo po kaznovanju: »[…] Nevroza, ki je kljubovala vsem terapevtskim naporom, 
v nasprotju z vso teorijo in proti vsem pričakovanjem, lahko izgine, če oseba zabrede 
v muke nesrečnega zakona, izgubi premoženje ali jo doleti nevarno organsko obolenje. 
Tedaj ena oblika trpljenja odpravi drugo […]« (str. 384).

V okviru gonske teorije se je skušal mazohizem pojasniti z udeležbo libidinalne 
zadovoljitve,  teorija objektih odnosov pa je k tovrstnemu razumevanju dodala lastne 
poudarke. Novickova in Novick (1987) mazohizem opredeljujeta kot »[...] aktivno 
zasledovanje psihične ali fizične bolečine, trpljenja, ponižanja v službi prilagoditve, 
obrambe in gonske zadovoljitve oralnih, analnih in faličnih stopenj« (str. 381). Avtorja 
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sta pojasnila razvoj mazohističnih tendenc z dinamiko odnosa med materjo in otrokom 
v najzgodnejšem otroštvu. Avtorja to dinamiko podrobno opišeta, pri čemer pa se nam 
zdi bistvena ugotovitev, da je zaradi neugodne zgodnje dinamike otrok ostal zvezan z 
omnipotentnim objektom, ki mu je nudil bolečino namesto zadovoljitve in da je bila ta 
izbira boljša kot popolno umanjkanje objekta. Ali, kot je dejal eden od dečkov v terapiji: 
»Ko se počutim dobro, sem popolnoma sam; ko se počutim slabo, sem s svojo mamo« 
(str. 361). Mazohistični osebi je trpljenje potrebno, da bi se ponovno združila z notra-
njim objektom in v tej zvezi med objektom in bolečino avtorja vidita bistvo mazohizma. 

Asch (1976) v okviru obravnave negativne terapevtske reakcije pri pacientih pred-
postavlja problem v predojdipskem obdobju, v katerem je prišlo do razvoja mazohistič-
nega jaza. Pacient z mazohističnim jazom skuša ugajati tistemu delu nadjaza, ki zahteva 
trpljenje in odrekanje kot ceno za svojo ljubezen: »Kaže, da njihova značilna ‘potreba 
po trpljenju’ odraža libidinalne težnje do internaliziranega objekta v idealu jaza« (str. 
387), ta objekt pa ni ljubeč, ampak sadističen; ko pacient trpi, zadovoljuje ponotranjeni 
objekt in si tako izbori njegovo ljubezen. Ubogljivost in trpljenje pacientu ne prinašata 
le olajšanja krivde, ampak tudi narcistično gratifikacijo.

Mazohistične težnje so po psihoanalitičnih avtorjih povezane predvsem s patolo-
gijo narcizma (npr. Katz, 1990) in mejne osebnostne strukture (npr. Kernberg, 1988). 
Dejansko se mejna osebnostna motnja najpogosteje omenja tudi v zvezi z NIZ (npr. 
Kernberg, 1972; Aronson in Weintreub 1968; oboje  v Mohr, 1995; Stone, 1985). Glede 
na to, da je diagnoza široka, so nekateri avtorji poskušali iskati določene poteze, ki pri 
pacientih z osebnostno motnjo borderline vplivajo NIZ. Tako Kernberg (1972, v Mohr, 
1995) v študiji Menningerjevega sklada ugotavlja, da gre za osebe s slabo močjo jaza 
in z osiromašenimi medosebnimi odnosi, Colson, Lewis in Horwitz (1985) pa v zvezi 
z isto študijo natančneje opredeljujejo značilnosti oseb z osebnostno motnjo borderli-
ne: kronične težave pri razvijanju zrelih medosebnih odnosov, jezna potrebnost [angl. 
angry neediness] in nenasitnost potreb, ki jih ne zmorejo zadovoljiti v odnosih, ampak 
s samoškodovalnim vedenjem ali sabotažo, zloraba psihoaktivnih substanc, neiskre-
nost in nepoštenost. Avtorji podskupino oseb z osebnostno motnjo borderline z NIZ 
opisujejo kot mazohistično; želijo sabotirati lastno obravnavo in ostati bolne, da bi se 
tako kaznovale. Kazen se kaže kot nujna, da bi se olajšali občutki krivde ali da bi se 
ohranil ambivalenten ali kaznujoč odnos: »Ti ljudje negujejo globoko zasidrano neza-
vedno prepričanje, da nimajo pravice do boljšega življenja in da bi uspeh ali pridobitev 
česa dobrega pomenilo, da bodo drugi prikrajšani ali uničeni« (str. 67). Taki pacienti 
sabotirajo terapijo prav takrat, kadar bi jim lahko pomagala. Mazohizem omenjajo tudi 
terapevti, katerih mnenja sta zbrala Hadley in Strupp (1976). Eden od njih, Castelnuo-
vo-Tedesco, meni, da so ti pacienti »[…] nagnjeni k razočaranju in […] imajo poseben 
talent, da ga iščejo (in najdejo), čeprav hrepenijo, da bi se ga odrešili. Taki pacienti so 
nujno razočarani s svojo izkušnjo v psihoterapiji, ne glede na to, kaj terapevt stori ali 
reče« (prav tam: 1296). 

Po našem mnenju lahko do zapleta v terapiji pride, ko se terapija, ki naj bi pacientu  
predstavljala dobro in korektivno izkušnjo (česar si zavestno želita oba udeleženca), 
sprevrže v igro moči. Dinamika mazohizma namreč tudi pri terapevtu pripelje do opu-
stitve dobronamerne drže do pacienta ter do teženj po sadističnem odigravanju.
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Po našem opažanju in mnenju se mazohistične osebe rade  identificirajo z omnipo-
tentnim objektom. Na dinamiko podrejanja omnipotentni figuri terapevta bi lahko skle-
pali v primerih NIZ v skupinah srečanj, ki jih opisujeta Lieberman in Yalom (1971). V 
teh primerih so bili mnogi terapevti dejansko karizmatični, torej tu ni šlo le za paciento-
vo izkrivljeno doživljanje ali terapevtovo projektivno identifikacijo. Mnogi pacienti so 
se podredili osebi, ki so jo občudovali, na ta način pa so izživeli svoj mazohizem, poleg 
tega pa so preko identifikacije podoživljali svojo omnipotentnost, moč, samozadostnost, 
sadizem ipd.

Nekatere mazohistične osebe v skladu z našo tezo ostajajo v terapiji zato, ker neu-
godje v njej doživljajo kot a) libidinalno zadovoljitev ali kot b) olajšanje občutkov kriv-
de, c) nekaj subjektivno znanega (domačega), kar jim prinaša in (ali) jih navdaja z ob-
čutkom večje varnosti in osebnostne integriranosti. Mazohistične osebe lahko vztrajajo 
pri negativni terapiji prav zato, ker je negativna in jim zato pomaga. Mazohist je lahko 
pri nadaljevanju agonije aktiven in v terapiji sam skrbi za prevlado negativne dinamike.

Narcizem

V priročniku DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) je narci-
zem ena od osebnostnih motenj. V psihoanalizi je narcizem pojmovan širše in sicer kot 
psihična konstelacija, ki se lahko pojavlja znotraj različnih osebnostnih motenj ali pa 
tudi v odsotnosti drugih očitnih osebnostnih motenj. V našem članku se držimo širšega 
pogleda na narcizem, teoretično pa smo se oprli na pojmovanja, ki najbolje ilustrirajo 
našo tezo in izkušnjo pri obravnavi nekaterih pacientov.

V psihoterapiji je narcistična oseba izjemno občutljiva in zelo varuje svoj ranljivi in 
nesigurni del, da se ne bi izpostavila ter tvegala travmatizacijo. V terapijo seveda vstopi 
zaradi določenih psihičnih težav, npr. depresije, anksioznosti ali pomanjkanja smisla, 
vendar v terapiji sodeluje bolj s svojim grandioznim delom. To ne pomeni, da tak pa-
cient ne govori o težavah in ne verbalizira svojih stisk – kar lahko daje vtis, da se je 
odprl in da priznal svojo nemoč -, vendar gre v takem primeru bolj za razumsko raven, 
čustvena pa ostaja narcistična, kar lahko prepoznamo v potrebi po idealizaciji terapevta, 
ali nasprotno, njegovem razvrednotenju; taki pacienti ne ustvarijo pristnega čustvenega 
stika s terapevtom, ostajajo samozadostni, čustveno se jih nič ne dotakne, pač pa skušajo 
težave reševati le z razumskim vpogledom. Narcistični pacienti so ves čas tekmovalni s 
terapevtom, saj si ne smejo dopustiti, da bi ne imeli kontrole nad čustvenim dogajanjem, 
svoje težave želijo rešiti sami oz. zase ustvariti tak vtis, kot da si s terapevtom v resnici 
niso pomagali. Za ilustracijo, kakšne težave ima lahko narcistična oseba v psihoterapiji, 
podajam opis Matjanove (2005), ki integrira različne jezike, ki v psihoanalizi opisujejo 
narcistično dinamiko:

»Takoj, ko je narcistični pacient v terapiji in mora sestopiti iz lažnega selfa, pride do 
težav v izražanju selfa. Pristni self je ostal v fragmentih, napolnjen je z agresivno kate-
kso (…). Pacient, ki prej funkcionira s pomočjo idealiziranja terapevta, se zdaj v seansi 
ne more več aktivirati. Ne najde spontanosti, ne more prepoznavati misli in čustev (…). 
Problem, ki nastaja v terapiji, ko se začne pojavljati pristni self, je ta, da je realni self 
popolnoma prazen. (…) Opazimo lahko popolno pomanjkanje skrbi ali zanimanja za 
druge« (str. 68).
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Oglejmo si še, kakšno vlogo ima pri narcizmu agresivnost. Herbert Rosenfeld (1987) 
v okviru narcizma opiše t. i. destruktivni narcizem. Avtor, ki izhaja iz dela Melanie Kle-
in, postavi destruktivni narcizem ob bok libidinalnemu. Za slednjega je značilna skrb in 
ljubezen do objekta, ki ga potrebuje za svoje potrjevanje, pri destruktivnem narcizmu 
pa je ohranjanje psihičnega ravnovesja odvisno od uničenja, ponižanja in razvredno-
tenja objekta. Rosenfeld z destruktivnim narcizmom povezuje tudi primere negativne 
terapevtske reakcije, v kateri je pomemben vidik manifesten prezir in zavračanje psi-
hoanalitika, kar pri NIZ, ki je predmet naše obravnave, ni nujna dinamika. Pomembna 
poteza destruktivnega narcizma je zavist do vsega dobrega, kar lahko nudi terapevt ali 
terapija, zaradi česar terapevtovih intervencij in osebe pacient ne zmore uporabiti za 
delo na sebi, pač pa je s terapevtom v stalnem boju. Kadar taka oseba začuti, da je nekdo 
ljubeč in prijazen, čuti do te osebe prezir in čuti zadovoljstvo ob sadizmu do nje, lastne 
impulze po ljubezni pa dojema kot slabost. Posameznik destruktivne omnipotentne dele 
sebe idealizira, ta del ga zapeljuje in se kaže kot benigen; oseba ga, denimo, lahko doži-
vi kot notranjega guruja in vodjo ali pa si tako osebo tudi dejansko najde v zunanjosti. 
Destruktivni del osebe v analizi ostaja zakrit, saj je to del občutja destruktivne superior-
nosti. Takšne osebe imajo po avtorjevi izkušnji za seboj mnogo neuspešnih psihoterapij.

O agresivnosti kot pomembnem aspektu narcistične patologije je podrobneje pisal 
tudi Kernberg. V nasprotju s Kernbergom in Rosenfeldom pa je Kohut (1971) pri narci-
stičnih osebah videl predvsem potrebo po idealiziranju terapevta in zrcaljenju lastnega 
narcizma v terapevtu. 

Horneyjeva (1936) je v okviru obravnave negativne terapevtske reakcije opisala di-
namiko mazohizma, ki naj bi bila značilna za ta pojav, vendar pa je od petih značilnosti 
takega pacienta opisala tudi dve v temelju narcistični potezi:

– Pacient doživi dobro interpretacijo kot impulz za tekmovanje, kot da bi anali-
tik z interpretacijo dokazoval svojo superiornost, inteligentnost ipd. pacient je 
ogrožen, ker je analitik razumel ali opazil nekaj, česar pacient ni zmogel sam 
domisliti.
– Pacient doživi interpretacijo kot kritiko, grožnjo svojemu samovrednotenju, 
udarec svojemu narcizmu. pacient izraža težnje po popolnosti, ki so obrambne 
narave.

Iz lastne izkušnje želimo potrditi oz. dodati, da so tekmovalne in širše agresivne 
težnje nekaterih narcističnih pacientov zakrite, in sicer tudi pred njimi samimi, kot da 
so odcepljene. Vendar pa se v terapiji kažejo skozi sanje, spodrsljaje, mimobežne pri-
pombe in neverbalno vedenje. V primeru, da jih interpretiramo, se lahko pacienti čutijo 
užaljene, nerazumljene ali pa so zmedeni. V enem od psihoterapevtskih primerov sem 
presodil, da je vztrajanje v terapiji, ki več ni prinašala napredka, imelo za podlago željo 
pacientke dokazati, da ni tako slaba, kot je slutila na podlagi mojih intervencij, ki so 
naslavljale njene sovražne impulze.

Nekatere osebe z narcistično strukturo osebnosti v skladu z našo tezo vztrajajo v 
»neuspešni« terapiji  zaradi težnje ponižati in poraziti terapevta ter strahu, da bodo v 
terapiji sami neuspešni in poraženi. Če niso zmožni preiti v fazo procesa, ko se čustveno 
odprejo in začutijo čustveno ranljivost ter praznino,  bodo vztrajali tudi, če se njihovo 
počutje poslabša, saj jim bo glavni cilj iziti iz procesa kot zmagovalec, kot tisti, ki ima 
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v paru prav in ki s tem, da zavrne vse dobro, ki se mu nudi, ohranja občutek superiorno-
sti. Z vztrajanjem tudi dokazujejo sebi in terapevtu, da so oz. bodo sposobni premagati 
stisko in da za njih odstop ne pride v poštev.

Sedaj prehajamo k socialno-psihološkim dejavnikom NIZ. 

Podoba psihoterapevta in placebo

Lik psihoterapevta je magnet za različne projekcije: vsemogočnost, vsevednost, ma-
gičnost, nadnaravno ipd. Zagotovo so predstave o psihoterapevtih zelo različne in od-
visne od posameznikov, terapevtske šole, kulture itd., vendar pa kaže, da se v tem liku 
še vedno srečujejo zelo arhaične vsebine, ki so tako ontogenetskega kot filogenetskega 
izvora. Frank (1991) denimo obravnava psihoterapijo skozi prizmo starodavnih poma-
gajočih poklicev in jo primerja z retoriko, sugestijo in različnimi oblikami magičnega 
zdravljenja. Avtor podrobno obravnava tudi učinek placeba, preko katerega omenjeni 
vplivi delujejo.

Placebo so nevede uporabljali že v pradavnini za namene telesnega in duhovnega 
zdravilstva, pa tudi v sodobni medicini. Za mnoga zdravila se je šele pozneje izkazalo, 
da v resnici nimajo predpostavljene zdravilne sestavine: »V vseh kulturah je psihote-
rapevtski uspeh deloma odvisen od pacientovega zaupanja, da ima terapevt znanje in 
spretnosti, ki zdravijo. […] Kulturno specifična verjetja in simboli terapevtovih zdra-
vilnih moči oblikujejo pacientove zaznave in pričakovanja, še preden se oba srečata« 
(str. 155).

Frank (1993) vsem psihoterapijam pripisuje naslednje učinkovite značilnosti, ki jih 
lahko vidimo kot tiste, ki sprožajo močne placebe:

1) čustveno nabit, zaupen odnos s pomagajočo osebo;
2) prostor oz. okvir [angl. setting], namenjen zdravljenju (posebno opremljen 
prostor, v katerem so npr. strokovne knjige na policah, izobešene diplome, psiho-
analitični kavč ipd.);
3) racionalna razlaga, konceptualna shema ali mit, ki ponuja možno razlago za 
posameznikove simptome in določa ritual, s katerim jih lahko razreši;
4) ritual ali procedura, ki zahteva aktivno udeležbo pacienta in terapevta in za 
katero oba verjameta, da lahko povrne pacientovo zdravje.

Frank torej uspešnost psihoterapije pripisuje bolj njenemu pomenskemu in material-
nemu okvirju kot pa posameznim tehnikam in teorijam. Učinek placeba se je v raziska-
vah dejansko pokazal kot eden od najmočnejših dejavnikov spremembe v psihoterapiji, 
Shapiro in Morris (1978, v Patterson, 1985)  celo menita, da je morda edini razlog za 
obstoj, priljubljenost in učinkovitost številnih psihoterapevtskih metod.

Strong (1968, v Patterson, 1985) za razlago učinka placeba predlaga socialno-psiho-
loški koncept kognitivne disonance, omenja pa podobne dejavnike kot Frank. Terapev-
tov vpliv je po Strongu večji, ko ga pacient zazna kot ekspertno, kredibilno in zaupanja 
vredno osebo. K pacientovi zaznavi, da je terapevt ekspert, prispevajo indikacije tera-
pevtovega statusa (diploma, oprema ordinacije), prestiž oz. sloves ter moč in avtoriteta. 
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Pomemben dejavnik je tudi terapevtovo pričakovanje, ki ga ta izraža s subtilnimi in z 
nenamernimi ter tudi namernimi izrazi optimizma, sugestije in podpore.

Pojem strokovnjaka, kot je začrtan v članku, je v literaturi povezan tudi s konceptom 
moči oz. razlike v môči [ang. power differential] v psihoterapiji. Zur (2009) omenja 
osem oblik moči, med katerimi so za obravnavani problem pomembne predvsem na-
slednje:

- moč strokovnega znanja, ki se med drugim kaže v upravičenosti do diagnostici-
ranja ali poimenovanja zdravega ali patološkega, zaradi česar je za psihoterapijo 
značilna socialna moč;
- legitimna moč na osnovi strokovne licence, zaradi katere lahko psihoterapevt 
odloča o prisilni hospitalizaciji, dodelitvi otrok ipd.;
- moč strokovne pozicije in vloge, ki izvira iz spoštovanja strokovne vloge ter 
tudi iz pričakovanj do psihoterapevta, terapevtovih sposobnosti, pravic in vpliva. 
To se lahko kaže v obliki »avre« psihoterapevta in mistike, ki obdaja njegovo 
strokovno vlogo;
- referenčna moč psihoterapevta izvira iz težnje nekaterih obravnavanih oseb, da 
spoštujejo, obožujejo in posnemajo terapevta ali pa ga ubogajo in mu sledijo, kar 
hote ali nehote spodbujajo predvsem avtoritarni ali karizmatični psihoterapevti.

Opisani dejavniki so psihoterapiji v večini primerov v pomoč, pri nekaterih pacientih  
pa vplivajo na šibko presojo realnega dogajanja, predvsem pa obstajajo pacienti, ki so na 
placebo imuni. Kdo so ti pacienti? Možno pojasnilo nam ponuja Kradinovo (2004) ra-
zumevanje placeba. Avtor se opira na sodobna nevrološka dognanja ter Jungovo teorijo 
kompleksa. Kradin psihični kompleks, ki izhaja iz pozitivnih izkušenj otroštva, razume 
kot »ozadje psihosomatskih stanj dobrega počutja«, ki nastane v zgodnjem otroštvu na 
podlagi interakcije s skrbniki, predvsem z materjo, ki uravnava otrokovo počutje in mu 
pomaga, da se potolaži, ko tega še ne zmore sam. Otrok ob skrbni materi občuti prijetno 
in evforično stanje. Ta izkušnja ostane zapisana kot nevrološki vzorec, kot implicitni 
spomin, nedosegljiv zavesti, a zmožen sproženja v situacijah placeba. Kradin sklene, da 
je bistvo učinka placeba prav v sproženju vzorca psihosomatskih stanj dobrega počutja 
v situacijah, ki so podobne zgodnjemu otroštvu, kjer ima torej pomembno vlogo druga 
oseba, skrbna, negujoča in pozorna. Avtor zato meni, da je diadni terapevtski odnos 
bistven za pacientovo dobro počutje in da je domet samopomoči omejen. Poleg tega 
skuša razumeti negativno terapevtsko reakcijo kot nezmožnost pacienta, da pri sebi 
izzove učinek placeba.

Na podlagi zgornje teoretizacije torej sklepamo, da gre pri NIZ za paciente, ki po eni 
strani nimajo kapacitet, da bi iz nastavkov za placebo pridobili nekaj dobrega  (vero, 
upanje, zagon), po drugi strani pa jih status psihoterapevta zavaja, da vztrajajo v neu-
spešni terapiji.

Psihoterapija in trpljenje

Predstava o psihološkem delu na sebi kot o poti bolečine je stara kot človeštvo. Me-
nimo, da je v 20. stoletju to predstavo teoretično najbolje utemeljila iz Freuda izhajajoča 
psihoanaliza in jo s tem v družbi podkrepila. Na obravnavano predstavo smo naleteli 

Bojan VARJAČIĆ RAJKO  



36

tudi v naši kvalitativni raziskavi na enem od psihoterapevtskih oddelkov Psihiatrične 
klinike v Ljubljani (Varjačić Rajko2, 2013). Predstava o psihoterapiji kot o trpljenju je 
zajemala trditve, kot na primer, da mora človek sprva doseči dno, da bi se lahko potem 
na novo izgradil, ali pa, da je prav bolečina tista, ki zdravi; da pomeni bolečina, da smo 
blizu jedra težav ali da je psihična težava kot trn v mesu, katerega izdrtje boli. Eden od 
respondentov je podelil zanimiv pogled, ki ilustrira vlogo mazohizma v psihoterapiji:  
»Že skozi šport vem, da če se ne potrudiš, ne dobiš nekih rezultatov, če ne greš vsak dan 
teč 20 km, ne moreš na maraton. Ali je to trpljenje, ne morem reči, lahko je užitek, je pa 
po mojem treba vložiti trud, da se nekam premakne.«  Iz pričevanj respondentov smo 
videli, da so podobna stališča nekajkrat izražali tudi sami terapevti, verjetno kot način, 
da pacientom osmislijo terapevtski proces, vplivajo na njihovo motivacijo in nenaza-
dnje, da podajo lastno razumevanje procesa, ki je izhajalo iz psihoanalize in skupinske 
analize.    

Psihoanalitik Strupp je v članku Trpljenje in psihoterapija (1978) kritičen do pred-
postavk, ki upravičujejo dolgo analizo in nujnost pacientovega trpljenja, da bi bile do-
sežene pozitivne spremembe (še posebej, ker ljudje prihajajo zato, da bi jim trpljenje 
olajšali). Kot nakaže avtor, je Freud (1919, prav tam) tudi eksplicitno pojmoval, da 
mora pacient trpeti, če želi v analizi napredovati: »Čeprav se lahko sliši kruto, moramo 
poskrbeti, da se pacientovo trpljenje, v meri, ki je na takšen ali drugačen način učinkovi-
ta, ne konča prehitro« (str. 163). Freud je trpljenje (kot posledico analizandove regresije, 
mobilizacije močnih čustev ter odpravljanja odpora, ki ščiti pred psihično bolečino), 
videl kot gonilno silo terapije, analitika pa v vlogi nekoga, ki trpljenje med drugim celo 
spodbuja. V tem smislu izginotje simptomov v klasični analizi ni bil želeni cilj oziroma 
se je na ta pojav gledalo s sumničavostjo. Analitiki so na simptomatsko olajšanje gle-
dali kot na beg v zdravje ali transferno ozdravitev, ki je le prehodne narave. Tehnično 
pravilo, da se morajo analizandovi notranji konflikti, ki izvirajo iz preteklosti, ponoviti 
v analizi v odnosu do analitika, je narekovalo relativno ignoranco do vidikov analizan-
dovega življenja zunaj analize; namesto tega je moral analitik počakati, da se konflikt 
pojavi v analizi sami, prej ali pozneje: »Fraza prej ali pozneje je povzročila dolgoročne 
posledice, ker je bila v mnogih primerih opravičilo za neutemeljeno podaljšanje obrav-
nave, običajno v upanju, da bo v nekem predvidljivem času statična situacija ponovno 
postala fluidna. Če je terapevt od začetka zavezan dolgoročnemu vidiku obravnave, ga 
bo to na neki točki terapije oviralo, da bi temeljito precenil stopnjo doseženih nasproti 
potencialno dosegljivih rezultatov« (prav tam: 86). Strupp priznava, da velikih spre-
memb ni mogoče doseči v kratkem času in da je posameznikovo trpljenje včasih nemo-
goče obiti, a je povzdigovanje kreposti dolgotrajnega trpljenja in dolgotrajnost terapije 
pojmoval kot potencialno škodljivo ter neutemeljeno glede na raziskovalne izsledke o 
učinkovitosti psihoterapij.

Tu je mogoče dodati, da je stališče nekaterih terapevtov in oseb v obravnavi, da je 
napredek mogoč le ob določenem trpljenju, rezilo z dvema koncema. Po eni strani je 
tako razumevanje pacientu  v pomoč pri motivaciji za psihoterapijo in njeno nadaljeva-
nje, po drugi strani pa zapira oči pred dejanskim negativnim dogajanjem in nezmožno-
stjo terapevta, da bi vsaj delno olajšal trpljenje, pacienta pa lahko vplete v mazohistično 
udejanjenje in vztrajanje pri jalovi terapiji.

Na podlagi obravnavanih teoretičnih vidikov NIZ podajamo v nadaljevanju tri kli-
nične primere iz avtorjeve prakse. 
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Primer A

A. se je po pomoč najprej obrnil k izkušenejšemu in uveljavljenemu kolegu, ki se 
ukvarja s psihoanalizo. Med uvodnim pogovorom mu je terapevt pojasnil, da ga zaradi 
pomanjkanja časa ne more obravnavati, in ga je napotil mlajšemu kolegu. A. je imel 
težave s paničnimi napadi, z generalizirano tesnobo, s socialno tesnobo in z občasnimi 
depresivnimi občutki. Med terapijo sta s terapevtom poleg simptomatskih težav ugo-
tavljala hujše težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov. A. je ljudi doživljal 
kot zlonamerne, do njih je gojil agresivne fantazije. Trajnih odnosov (razen z ženo in 
otrokoma, do katerih pa je bil precej egoističen in usmerjen vase) praktično ni navezal. 
Doživljal je močan konflikt med uveljavitvenimi težnjami in zavrtostjo. Zaradi svojih 
težav se je čutil krivega in manjvrednega, še posebej, ker je tudi sam delal z ljudmi in je 
menil, da bi sam moral biti bolj zdrav kot oni.

A. je bil izjemno naklonjen psihoanalitičnemu pristopu. V svojem poklicu se je sre-
čeval predvsem s kolegi, ki so delali po vzoru vedenjskih in kognitivnih terapij. Do 
takega pristopa je bil kritičen, občudoval pa je strokovnjake, ki so delali analitično. Tudi 
sam je prebiral psihoanalitično literaturo. Njegovi interesi v tej sferi so se izkazali kot 
ovira za vzpostavljanje spontanega odnosa med terapijo. A. se je vedno spraševal, ali je 
dober pacient, in je terapevtu skušal ugajati. Kljub temu, da je prihajal enkrat tedensko, 
je skušal delovati, kot bi bil v psihoanalizi. Neredko se je zapletal v podrobnosti, navajal 
utrinke svojih misli in bežne asociacije, pogosto v povezavi s terapevtom. Med njim in 
njegovim doživljanjem je bil vedno medij teorije in idealiziranih predstav. V terapev-
tskem odnosu je bil izjemno napet. Do terapevta je izražal ambivalentne občutke (npr. 
občudovanje in sovražno tekmovalnost) in se med terapijo pogosto ni dobro počutil. 
Terapevt je sklepal, da se v terapiji odvija transfer na terapevta kot do očeta, ki ga je 
zasmehoval, poniževal, bil grob, oziroma transfer na mamo, ki ga ni zaščitila. Nova 
čustvena izkušnja in uvidi, do katerih sta prihajala, niso vodili k spremembi. A. jih je 
sprejemal na razumski ravni, ni pa vedel, kako jih uporabiti za spremembo; preprosto ni 
vedel, kaj bi delal z njimi.

V prvem letu je A. kazal zadovoljstvo s potekom obravnave, čeprav je imel terapevt 
že takrat vtis, da sodeluje na silo. Proti koncu drugega leta obravnave pa sta začela 
ugotavljati, da njuno sodelovanje ne vodi k napredku (to vprašanje je sprožil terapevt). 
Sprva sta skušala osvetliti dejavnike, ki onemogočajo spremembe, slednjič pa sta mo-
rala priznati, da ne najdeta prave poti. A. se je prekinitve obravnave ustrašil, deloma 
zato, ker bi pogrešal podporo in bi lahko njegovi simptomi postali izrazitejši, deloma 
pa si je težko priznal poraz, da je bil kot psihoanalitični pacient neuspešen. V obdobju 
‘pogajanja’ o morebitni prekinitvi terapije se je terapevt pogosto vprašal, zakaj A. kljub 
neuspehu in slabemu počutju med terapijo še vztraja in zakaj ne poskusi s kakim dru-
gim terapevtom ali pristopom. (Vmes je vzporedno ponovno poskušal s KVT, a jo je 
kmalu ponovno prezirljivo zavrnil.) Sklepal je, da je A. ujet v mazohistično-narcistič-
no dinamiko, iz katere se ni zmogel izvleči tudi zaradi svojih idealiziranih predstav o 
psihoanalizi in njemu kot terapevtu; kot da bi predstave o tem, kako bi moralo biti (ali 
morda enkrat bo, saj je znano, da psihoanaliza dolgo traja), prevladale nad dejanskim 
občutenjem in dogajanjem. To je terapevt videl kot enega od razlogov, zakaj A. ni mogel 
biti jezen ali razočaran nad njim, in je krivdo za neuspeh pripisoval le sebi. Sklepal je 
tudi, da se je A., ker je sodeloval v analitično usmerjeni obravnavi, počutil večvredno 
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zaradi identifikacije z elitno terapijo. Menil je, da sta k zavračanju prekinitve terapije 
prispevala tudi njegova tekmovalnost z njim (v smislu kdo bo koga) in sadizem. Na 
koncu sta se s pacientom dogovorila za nadaljevanje terapije v skupini. 

Vprašanje je, ali v primeru osebe A. lahko govorimo o primeru NIZ. Pri A. ni prišlo 
do poslabšanja simptomov ali splošnega počutja. Vendar, ali bi A. z drugim terapevtom 
in metodo lahko napredoval v večji meri in bi potemtakem lahko govorili o NIZ kot 
o odsotnosti potencialnega napredka? Ali bi mu bolj koristila zdravila in psihiatrično 
vodenje? Očitno ne, saj je A. te možnosti zavračal. Sam se je odločil in sam vztrajal v 
nečem, kar je bilo - nekoristno? neuspešno? povprečno? Menim, da smo najbliže re-
snici, če rečemo, da je bilo to nekaj, kar se mu je najbolj prilegalo. A. je v dinamskem 
smislu vztrajal zaradi mazohizma (ponavljanja zgodnjih travm) in narcizma (težnje po 
ohranitvi idealov in občutenju večvrednosti). Kot dejavnik NIZ pa moramo prepoznati 
tudi vpliv statusa metode in psihoterapevta, katerega dinamiko smo opisali v uvodu.  

Primer B

Oseba B. je prišla k terapevtu s prošnjo za skupinsko obravnavo. Njena glavna pri-
tožba so bili panični napadi in težave v družabnem življenju, iz katerega se je zaradi 
preobčutljivosti umikala ali je bila v opoziciji.

B. je bila v skupini med najdejavnejšimi in najbolj motiviranimi člani. Vzpostavila je 
nekaj dobrih stikov s člani in pozitivni transfer do terapevta, zmogla prihajati do razum-
skih in čustvenih uvidov, po drugi strani pa je bila v vojni z dvema članicama skupine, 
zelo občutljiva, hitro užaljena, vznemirjena ipd. Svojo tesnobo je med drugim lajšala 
tako, da je o skupinski analizi in simptomih poizvedovala na internetu. Večkrat je med 
srečanji skupine povedala, kako ji je v skupini težko in kakšen napor vlaga, da sploh 
pride in ostane vsaj toliko mirna, da sodeluje. Nekajkrat jo je srečanje tako razburilo, 
da je imela želodčne težave, čutila je močno tesnobo in je naslednjič manjkala, ker se je 
bala, da bo zaradi skupine z njo še hujše. Ko je bila vznemirjena ali užaljena, je pogosto 
zagrozila, da je ne bodo več videli. Dostikrat se je med srečanji skupine spraševala, 
zakaj sploh prihaja. Rekla je, da bi že zdavnaj nehala, če ji psihiatrinja ne bi povedala, 
da se učinki skupinske obravnave pokažejo šele po dveh letih. Na srečanju skupine je 
vprašala, ali psihoterapija lahko škodi. Terapevt ji je dal vedeti, da jo vidi kot osebo, ki v 
skupini lahko napreduje. Po eni od zahtevnejših situacij v skupini je B. izpadla iz obrav-
nave. Kakor je terapevt razumel iz njene obrazložitve, ni več zmogla prenašati močnih 
čustev, ki jih je porajala skupinska situacija, imela je preprosto dovolj.

Pustimo ob strani dejanske, skrite, nezavedne razloge za izpad B. iz obravnave. Tu 
nas zanima njeno dolgotrajno vztrajanje pri terapiji, kljub izjemno neprijetnim občut-
kom. Pri tem vidim vlogo psihiatričinega in terapevtovega mnenja kot zelo pomembno. 
B. je njuno mnenje upoštevala, ker sva na podlagi dobrega odnosa zanjo predstavljala 
avtoriteto. Sklepam lahko, da je B. razumela njuno mnenje na vsaj tri načine: a) trpljenje 
v terapiji prinaša uspeh, b) metoda deluje, in c) nekje se motim (npr. v svojih občutkih 
in razumevanju terapije). Pomemben je bil tudi vpliv informacij na internetu, ki so že 
s samim obstojem verjetno prepričale B., da skupinska analiza ni nekaj banalnega: to 
je cela znanost, o njej se mnogo piše, sliši se zahtevno. Govorimo torej tudi o avtoriteti 
metode, ki se je usidrala v svetu psihoterapije.
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Tudi za osebo B. ne bi mogli reči, da se je njeno počutje poslabšalo in da gre torej za 
NIZ. Iz njenega pripovedovanja je terapevt sklepal, da je na nekaterih področjih napre-
dovala, se počutila bolje, bila olajšana. A neprijetni občutki na eni strani so pretehtali 
pozitivne občutke in upajoč pogled v prihodnje dosežke na drugi. Vendar se tudi tu 
zastavlja vprašanje, ali ni bila metoda skupinske analize zanjo prezahtevna in ali ne bi 
pridobila več z drugo, morda krajšo in bolj direktivno metodo, ki jo je vzporedno tudi 
iskala, npr. edukativno skupino o panični motnji. Pred vstopom v skupino terapevt tega 
ni mogel vedeti in tudi med obravnavo ne. Tako kot B. je tudi sam čakal, da bo čas opra-
vil svoje, pri čemer se je naslanjal na teorije in predstave o dolgotrajnem terapevtskem 
procesu.

Primer C

Gospod C. je na prvih nekaj srečanjih opisal svojo preteklo negativno izkušnjo s psi-
hoterapijo. Do te vsebine sta s terapevtom prišla zaradi pacientove potrebe po predelavi 
te izkušnje in zaradi težav z zaupanjem med njuno terapijo, kar je izražal neposredno 
in posredno s testiranjem njegove potrpežljivosti, zanesljivosti in dobronamernosti. O 
svoji izkušnji je povedal približno tako: »K zasebnemu terapevtu sem začel hoditi pred 
desetimi leti in sem v terapiji ostal pet let. Bilo je zelo zapleteno, saj sem se v terapevta 
zaljubil. Vendar sem se v odnosu pogosto počutil zelo slabo. Terapevt je večkrat rekel 
kaj takega, kar me je prizadelo. Nikakor nisva mogla zgraditi normalnega odnosa. Ni-
sem vedel, kdo je kriv za to. Nisem mogel zaupati svoji presoji, ali je problem v meni 
ali terapevtu. Imel sem občutek, da je terapevt problem vedno iskal v meni. Večkrat sem 
želel prenehati, a me je terapevt prepričeval, da so te težave in to, kako se kažejo v tera-
piji, nekaj običajnega in da jaz nujno potrebujem terapijo. Zdelo se mi je, da je večkrat 
izgubil živce, in pogosto mi je v burnih obdobjih terapije rekel, da sem moten. Ker sem 
tudi zaradi pomanjkanja financ želel zaključiti, mi je predlagal, naj na terapijo hodim 
zastonj, poleg tega pa me je želel vključiti v skupino. To sem sprejel. Terapevt me je 
prosil, naj o brezplačni individualni terapiji ne povem na srečanju skupine, in res nisem. 
Na srečanjih skupine se je dogajalo podobno kot med individualno terapijo. Terapevt 
mi je govoril, da manipuliram. Enkrat je kričal name. Tak je bil včasih tudi do drugih 
članov in dva sta zaradi tega želela zaključiti terapijo. Eden je še nekaj časa vztrajal, 
ker mu je terapevt rekel, da se v odnosih vede histerično, vendar je potem kmalu odšel. 
Sprašujem se, zakaj sem vztrajal toliko let. To je bilo podobno kot v mojih preteklih lju-
bezenskih odnosih. Terapijo sem zapustil enkrat pozimi, ko sem bil v akutnem stanju ter 
dlje časa v psihiatrični bolnici. Po hospitalizaciji se nisem več vrnil k terapevtu. Pozneje 
sva še imela kratko komunikacijo, saj je terapevt želel od mene denar za srečanja, ki naj 
bi bila brezplačna. Nedavno sem se želel udeležiti nekega psihoterapevtskega srečanja, 
a sem si premislil, ker bi bil on tam.«

Pripoved razkriva mnogo ravnanj terapevta, ki so strokovno in etično sporna, hkrati 
pa pove mnogo tudi o patologiji samega pacienta. Primer zelo spominja na opis ma-
zohističnih posameznikov s patologijo osebnostne motnje borderline, ki so nagnjeni k 
NIZ in ki smo ga podali v teoretičnem uvodu. Dejavniki, zaradi katerih je C. vztrajal v 
negativnem procesu, so naslednji: identifikacija in hkrati tekmovalnost s karizmatičnim 
in vsevednim terapevtom; zaljubljenost; nezaupanje v lastne občutke, doživljanje in 
presojo (ki izvira iz pomanjkljive diferenciacije osebe C. med sabo in objektom, neja-
sne in nestabilne identitete, nezmožnosti soočiti se s svojimi projekcijami in hkrati iz 
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zavedanja o izkrivljenem doživljanju); konflikt med željo po samostojnosti ter željo po 
podrejenosti; doživljanje terapevta kot osebe, ki ima kljub vsemu prav; doživljanje psi-
hoterapije kot zadnje možnosti oz. ultimativnega testa lastne ustreznosti; mazohizem; 
nezmožnost pridobiti iz placeba.

Zanimiva je vloga nezaupanja osebe C. v lastno presojo. Tako nezaupanje je v tem 
primeru deloma na mestu, saj je tudi aktualni terapevt izkusil, kako C. njegove besede 
razume povsem napačno, in sicer predvsem kot kritične. Šibka presoja je vplivala na to, 
da C. ni mogel realno in kritično ovrednotiti spornega terapevtovega ravnanja.

Menimo, da je C. imel izkušnjo NIZ, saj je med obravnavo dekompenziral in ga je 
izkušnja trajno zaznamovala; vtis je, kot da je C. še vedno prisoten tam, z zlorabljajočim 
terapevtom, kot da ta odnos še traja, kar kaže na povsem nepredelano travmatično izku-
šnjo. Za NIZ pa tu ni odgovoren le terapevt, saj je C. v negativni proces vnesel mnogo 
lastne patologije – patologije, ki mu ni tuja in ki pri njem nastopa tudi v drugih odnosih. 
C. je v terapiji doživel dejansko le še eno od mnogih katastrofalnih medosebnih srečanj 
in v to bi se prelevila tudi terapija z aktualnim terapevtom, če je slednji ne bi prekinil. 

Zaključek

Burna, čustveno negativna, sovražna, trpeča, sadistično-mazohistična atmosfera v 
psihoterapiji je lahko del običajnega transferno-kontratransfernega procesa, vendar naj 
bi bila reflektirana, časovno omejena in naj bi prispevala k napredku v terapiji. V prime-
ru, da tudi refleksija ne pomaga, ima terapevt možnost prekiniti obravnavo. V naspro-
tnem primeru lahko govorimo, da bo proces peljal k NIZ. 

Za NIZ je odgovornih več dejavnikov. V literaturi se omenjajo značilnosti pacienta, 
terapevta, njune interakcije in v skupini – njene dinamike. V članku smo skušali opisati 
dejavnike, ki v literaturi o NIZ niso obravnavani ali pa le na opisni ravni in kot ozadje. 
Pripoznali smo, da NIZ ni le nekaj, kar se pacientu zgodi, ampak da ga je soustvaril 
zaradi potrebe po tem ali/ in zaradi zavajanja družbenih predstav o psihoterapiji in psi-
hoterapevtih.

Menimo, da je v članku predstavljen pogled na NIZ možno uporabiti pri delu s pa-
cienti, ki so »nagnjeni k NIZ.» Potrebno je prepoznati dejavnike, zaradi katerih nekdo 
vztraja v terapiji, ki jo terapevt pojmuje kot nekoristno, stagnirajočo ali škodljivo. Ver-
jetno je najpomembnejši korak že sámo spoznanje, da proces nikamor ne pelje, saj smo 
tudi mi, psihoterapevti, zaslepljeni s strani mnogoterih teorij, predstav o psihoterapiji, 
osebnih pričakovanj in ambicij ter kontratransferja. Potrebna je natančna in senzitivna 
ocena vsakršnega poslabšanja simptomatike pacienta ali daljše negativne atmosfere v 
terapiji. Gre za zdravilno dogajanje v smislu nujnega odpiranja bolečih tem ali predela-
ve negativnega transferja? Bo ta pacient to znal uporabiti za napredek? So poslabšanja 
del poteka bolezni ali del terapije? Zakaj pacient, ki mu predlagam zaključiti terapijo 
zaradi njene nekoristnosti ali najinega neujemanja, tega ne želi sprejeti? Taka in podob-
na vprašanja nam bodo pomagala premagati zastoje ali pač zaključiti terapijo tako, da 
bosta oba udeleženca ostala nepoškodovana.
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Opombe
1 Tu gre za različne ravni doživljanja in zavedanja ter različna področja duševnosti, ko 
lahko na primer govorimo o napredku na enem in nazadovanju na drugem področju, 
ali pa, ko se nek simptom zamenja z drugim ali se neka napetost usmerja bolj navzven v 
obliki nestrpnosti in jeze, ne pa več toliko navznoter, ipd. 

2 Na psihoterapevtskem oddelku za osebe z osebnostnimi motnjami smo raziskovali de-
javnike NIZ pri aktualni obravnavi in v ta namen opravili deset poglobljenih intervjujev 
s pacienti.
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Bojan DEKLEVA 

Pojavnost slišanja glasov in odnos slišalcev1 do njih

 Phenomenology of voice-hearing

POVZETEK

Namen empirične študije je bil zbrati podatke o pogostosti in fenomenologiji izku-
šnje slišanja glasov, ki jih sliši samo oseba, drugi okrog nje pa ne. Podatki so bili 

zbrani s pomočjo internetne ankete, h kateri smo povabili študente in študentke različ-
nih študijskih programov osmih fakultet treh različnih univerz v Sloveniji. Ankete je v 
celoti  izpolnil vzorec 670 oseb, med katerimi prednjačijo ženske, študentke predvsem 
družboslovnih študijskih programov v prvi polovici dvajsetih let. Medtem ko je 45,7 % 
anketiranih poročalo o izkušnji slišanja glasov, smo našli 13,5 % vseh, ki slišijo glasove 
razmeroma pogosto (torej ne gre le za enkratno ali dvakratno izkušnjo), pri čemer to 
niso samo glasovi lastnih misli. V večini so glasovi slišalcem dobrodošli in jih dobro 
sprejemajo; le 12 % slišalcev je takih, ki so jim glasovi neprijetni in bi se jih hkrati radi 
znebili. 7 % slišalcev je doslej v zvezi s tem že iskalo pomoč ali pa bi si jo želeli dobiti. 
Izhodišča študije so bila povezana s teoretsko, empirično in obravnavno tradicijo, ki jo 
zastopa mednarodno gibanje »hearing voices«. Izhajajoč iz svojih empiričnih ugotovi-
tev se študija zavzema za načelno nepatologizirajoč odnos do slišanja glasov ter uvelja-
vljanje obravnavnih pristopov, ki dopuščajo, da je slišanje glasov smiselna in pomena 
polna izkušnja, ki je lahko koristno izhodišče za delo s slišalci.

KLJUČNE BESEDE 

Slišanje glasov, slišalci glasov, normalizacija, izkustvo, pravica do izbire

SHORT ABSTRACT

The purpose of this empirical study was to collect information on the prevalence 
and phenomenology of the experience of hearing voices that are heard only by the 

person, and not by others around. Data was collected through an Internet survey, to 
which we invited students of various study programs at eight faculties at three universi-
ties in Slovenia. Surveys were completed by a sample of 670 persons,  predominantly 
women, especially students of social sciences study programmes in the first half of their 
twenties. While 45.7% of respondents reported having an experience of hearing voices, 
we found that for 13.5% of all who responded to our survey it is a relatively common 
experience (ie not just a single or double experience), and for these respondents they 
were referring not only to the hearing of their own thoughts. The majority of the voice-
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hearers welcomed their voices and accepted them positively; only 12% of voice-hearers 
experienced them as uncomfortable and would like to get rid of them. 7% of voice-
hearers have already sought help or would like to get it. The starting points for this study 
are derived from the theoretical, empirical and treatment tradition, represented by the 
international movement »hearing voices«. Starting from its empirical findings, the study 
advocates the normalisation of attitudes towards hearing voices and the development of 
treatment approaches which would accept hearing voices as a meaningful experience, 
and establish a useful starting point for working with voice-hearers. 

KEY WORDS

Hearing voices, voice-hearers, normalization, experience, the right to choose

EXTENDED ABSTRACT

The study deals with a phenomenon which is often called auditory verbal hallucina-
tions and is regarded as a disorder of perception or a psychopathological phenomenon. 
There are various definitions of auditory verbal hallucinations, but none of them is able 
to cover a plurality of forms of auditory verbal hallucinations and their different char-
acteristics in an exhaustive and incontrovertible way. In our study, we followed the 
definition of David (2004), but we used it as only a loose framework for researching 
the phenomenon: »A sensory experience which occurs in the absence of the relevant 
sensory organ, has a sufficient sense of reality to resemble a veridical perception, over 
which the subject does not feel s/he has direct and voluntary control, and which occurs 
in the awake state«.

Contrary to the understanding of auditory verbal hallucinations as a psychopathologi-
cal phenomenon, or even a key symptom of some psychiatric disorders/diseases, is the 
thesis of auditory verbal hallucinations as a rather universal human experience, which 
is also dependent and related to social and cultural conditions. Epidemiological studies 
show that the prevalence of auditory verbal hallucinations is quite high, certainly higher 
than the prevalence of psychiatric disorders, usually related to auditory verbal halluci-
nations. There are many more people who have auditory verbal hallucinations (which 
could also be very frequent and complex) and do not show any signs of psychiatric dis-
orders and can be regarded as healthy. Studies on large nonclinical samples show that 
the life prevalence of auditory verbal hallucinations is 8 to 40% (or even higher), usu-
ally higher for women than men and higher among young people than for older people. 
Studies also show a large heterogeneity, and in fact, the continuity of the distribution of 
the phenomenon of auditory verbal hallucinations regarding the frequency of their oc-
currence, time of occurrence, the location of their perceived physical location in space, 
the relationship with the person, their emotional valence, their contents and attributed 
origin.

Somewhat special understanding of auditory verbal hallucinations, which is in many 
ways different from the standard psychiatric views, has been developed by the »Hearing 
voices« movement that conceptually derived from research of Marius Romme, Sandra 
Escher, Dirk Corstens and others. Auditory verbal hallucinations are seen as a relatively 
universal human experience and as a phenomenon that should be destigmatised and 
socially normalised. The phenomenon is called »hearing voices« and persons »voice-
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hearers«. By such naming the movement avoids (on the level of language) the word 
»hallucination« and its patologising and objectivising connotations and social impacts. 
The voices are understood and conceptualized as a meaningful and in principle a rea-
sonable experience that often occurs after psychosocial traumas and particularly bur-
densome personal experience, which can carry information about this trauma, but in 
ways that may be symbolic, dissociated or implicit. The thesis that the individual voices 
can speak about one’s way of dealing with the trauma and of one’s consequent psychic 
reorganization opens new treatment options for professional work with such a person, 
which can emerge from reading the content and meaning of voices. As such an approach 
is in classical psychiatry rare or practically non-existent, this means that the hearing 
voices movement calls for a different method of treatment or for developing new treat-
ment options. Therefore, it is often claimed that the movement is committed to the right 
of choice for people, who hear voices.

Three intentions of our pilot empirical study were: 
- to collect data on the frequency and the selected basic characteristics of hear-
ing voices, like: whose voices are heard, how many voices are there, from which 
locations they are coming and when they occurred for the first time;
- to verify a thesis on the great phenomenological heterogeneity of the phenom-
enon in a qualitative descriptive way;
- to test statistically the hypothesis that voice-hearers seeking help in connection 
with their voices differ in their (phenomenological) characteristics of voice hear-
ing from those who do not want to seek help;

Data were collected using an Internet survey, to which we invited students and students 
of various study programs of eight faculties of three universities in Slovenia. Surveys 
were completed by a sample of 670 persons, among which dominate women, especially 
students of social sciences study programmes in the first half of their twenties. Due 
to the sampling method (self-selection of respondents) sample is not representative, 
neither for the general population nor the population of students in Slovenia, mostly 
perhaps for the population of students of social sciences university programs.

While 45.7% of respondents reported that they already had the experience of hearing 
voices, we found 27.3% of the sample for whom hearing voices is something relatively 
common (i.e. not just a single experience).

The voices appeared for the first time in different stages of life. Some feel that this expe-
rience has always been with them and about one-fifth do not remember when they first 
experienced the voices. For the largest group the time of first hearing voices was when 
they were in the elementary school.

Most listeners have the experience of hearing voice of their own thoughts. Some hear 
only that voice, some also other voices besides the voice of their own thoughts; and 
some only the other voices. Regarding the frequency of the voices, after the most fre-
quent kind of hearing of own thoughts, there follow the voices of relatives, the voice of 
someone else’s thoughts, the voice of someone already dead, angels, saints and God, 
etc.

Phenomenology of voice-hearing
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Voice–hearers hear voices as if coming from different locations. The most commonly 
from their heads, and then – following the ascending frequency – from the following 
locations: from the outside, from their own ears, from one part of the body and telepathi-
cally.

Many authors write that the mere fact that someone hears voices is not crucial for seek-
ing help, but rather what is the voices’ attitude to the voice-hearer and what is his/her 
relationship to voices. There were a number of questions in the survey asking about this 
relationship. 30% of voice-hearers reported having voices that were always encourag-
ing, comforting them, and empowering them. Only 4% of voice-hearers have the voices 
that are always hostile, insulting, unkind and judgmental. Most of voice-hearers (45%) 
have the voices of both types. About a fifth of voice-hearers have voices, the emotional 
valence of which seems neutral or irrelevant, or are experienced in that way by the 
voice-hearers.

Mostly (60%) the voices are welcome and well taken by the voice-hearers; only 12% 
of voice-hearers find their voices uncomfortable and would like to get rid of them at the 
same time. To the 5% of the voice-hearers voices are annoying, but they do not want to 
get rid of them. The remaining part of almost a quarter of voice-hearers gave no clear 
answer in this respect.  Some said that voices were irrelevant to them and had quite neu-
tral attitude to them, others were somewhat ambivalent, while some were talking about 
the functionality and necessity of voices for their psychological existence, as follows: 
»Without voices I would be there, I would still exist, but I wouldn’t really BE and I 
would be far away from what I am now and what I am going to become.«

For the clinical practice voices are especially important when they demand some-
thing from the voice-hearers. The most inconvenient situation is if the voices require 
the voice-hearer to do something socially unacceptable or even threatening to oneself 
or others. Only less than a third of voice-hearers experienced voices, which requested 
something of them, and of those 18% have had such an experience frequently, while 
82% only occasionally. Of all those who have had such an experience, as many as 56% 
declared that their voices required only something which gave courage and were highly 
motivating. Only 26% reported requirements that were uncomfortable, judgmental and 
offensive. Other reported on the requirements to which they had a neutral attitude or 
were insignificant to them.

Less than one-third of the voice-hearers have so far discussed their experience of hear-
ing voices with someone. This result testifies to the considerable stigma that the voice-
hearers experience. Less than 2% of the voice-hearers have already taken any medicine 
or »healing products« in relation to their voice hearing. With this wording, we wanted to 
include also other attempts to solve the problem through the use of various substances, 
in addition to pharmaceutical products.

A similar question was asked whether the voice-hearers already sought help because of 
hearing voices from doctors, psychologists, healers, bioenergetics, clairvoyants, etc. 4% 
of the voice-hearers did seek help; 93% did not and would not want to, 3% did not, but 
would like to. The group of voice-hearers who want any help, is therefore significantly 
smaller than the group of those who experience unpleasant voices, and also smaller than 
the group of whom these voices require doing unpleasant things, not even mentioning 
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whose voices are experienced as pleasant or neutral.

For the purpose of statistical testing of the stated hypothesis of no differences between 
the group of those who have already sought help or would to, and group of those who 
did not seek help and would not like to do so, in regard to the phenomenology of hearing 
voices, we used 53 indicators of various characteristics of hearing voices. Only in six of 
the 53 cases, the differences between the two groups were statistically significant. Two 
most important of these six significantly different characteristics were that those who 
wanted help, heard voices more frequently and had more often voices which required 
something of them. We concluded that the voices were in the compared groups more 
alike than not. This finding is therefore more in line with the thesis of continuity than the 
thesis of qualitative differences between hearing voices in both groups. So more support 
can be given to the idea of hearing voices as an universal human experience rather than 
as a qualitatively different psychopathological phenomenon.

Uvod

Do študija pojava slišanja glasov2 smo – skupina raziskovalcev3 iz področij socialne 
pedagogike, antropologije in psihologije – prišli za tem, ko smo se na več seminarjih 
organizacije Intervoice4 ter preko študija literature seznanili z mednarodnim gibanjem 
»Hearing voices«, ki izhaja iz raziskav Mariusa Romm-a, Sandre Escher, Dirka Cor-
stensa in drugih (npr. Corstens in Longden, 2013; Corstens in drugi, 2014;  Eschwer in 
Romme, 2010; Romme in Escher, 2012; Romme in drugi, 2009). To gibanje implicira 
in zagovarja premik v odnosu do slišanja glasov in podobnih pojavov, se zavzema za 
drugačno obravnavo ljudi oz. za spoštovanje pravice ljudi, ki slišijo glasove, do izbire 
oblik pomoči; za priznavanje smiselnosti in pomena, ki ga nosijo glasovi (pogosto v 
zvezi s preteklimi travmami); ter za normalizacijo pojava slišanja glasov. Podporne sku-
pine po modelu, ki ga zagovarja to gibanje delujejo v več deset državah sveta, in samo v 
Angliji jih je nad 1805. Prepričanja in obravnavno ideologijo gibanja jedrnato povzema 
Melbournška deklaracija6.  

Kot se običajno zgodi, se nam je s sprejetjem nove paradigme - v nekih vidikih - od-
prl nov svet in razvila nova senzibilnost za ta pojav pri sebi in med ljudmi v naši okolici. 
V individualnih pogovorih ter na delavnicah in drugih predstavitvenih dogodkih, tako 
na fakulteti kot v javnih prostorih, ter preko objav v cestnem časopisu Kralji ulice, smo 
začeli odkrivati ljudi, ki so poročali o svojih izkušnjah. Ob tem smo se srečevali tako z 
ljudmi, ki so imeli psihiatrično zgodovino in/ali bili hospitalizirani, kot tudi z ljudmi, ki 
so očitno živeli dovolj uspešno in uravnoteženo življenje brez odstopajočih ali neobičaj-
nih duševnih, vedenjskih ali čustvenih težav. Tako pri prvih kot drugih je bilo slišanje 
glasov (in podobni pojavi) očitno tabuizirano oz. samo-stigmatizirano, o tovrstnih izku-
šnjah jim je bilo – bolj kot ne - neprijetno in sramotno govoriti. Še več, o svojem slišanju 
glasov so imeli le malo refleksije in včasih zanj sploh niso vedeli oz. niso imeli primer-
nih besed za opis svoje izkušnje. Tako smo večkrat doživeli, da so posamezniki šele 
skozi pogovor o tem pojavu in skozi »pridobitev ustreznih besed« začeli opisovati svoje 
doživljanje, in v kakem primeru tudi začeli prepoznavati in razločevati svoje glasove. 

Pojavnost slišanja glasov in odnos slišalcev do njih
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V (sicer redkih) stikih s psihiatričnimi delavci, še bolj pa izhajajoč iz nekaj pogovo-
rov z ljudmi z dolgo zgodovino psihiatričnih obravnav, smo prišli do ocene (ki jo sicer 
tudi pogosto najdemo v tujih strokovnih člankih7 in o kateri so na seminarjih poročali 
tudi kolegi iz drugih držav), da je slišanje glasov (pri pacientih) praviloma obravnavano 
predvsem kot simptom, katerega vsebina (namreč kaj glasovi govorijo) ni pomembna; 
da je v psihiatriji eden od namenov obravnav odpravljanje slišanja glasov (kar pa je 
včasih uspešno, včasih pa ne; podatki o uspešnosti odpravljanja glasov se sučejo od 30 
do 70 %), ter da v tem polju ni srečati prav pogostega interesa po tem, da bi se s pacienti 
pogovarjali o vsebini glasov8, o njihovem odnosu do glasov in o njihovih strategijah 
spoprijemanja – razen morda zanikajočih in odpravljajočih, kakor je ta, da »je treba dati 
televizijo na bolj glasno« ali spremeniti dozo zdravil. Subjektivna realnost pacientov 
je bila s tem v neki meri spregledana in zanikana. Nekajkrat smo od pacientov, npr. 
na obisku v bolnici, slišali nasvet, da naj ne govorimo o glasovih, če nočemo biti sami 
hospitalizirani. Seveda pa smo naleteli tudi na kako izjemo od tako opisanega stanja.

In obratno, na podporni skupini za slišanje glasov smo slišali mnenje uporabnika 
psihiatričnih storitev, da se praktično nikjer ne more prosto pogovarjati o svojih glaso-
vih ter da nam je na prvem sestanku povedal marsikaj, kar ni še nikoli razkril. Seveda 
je lahko odprto in polemično vprašanje, ali bi bolj prosto in sprejemajoče pogovarjanje 
o izkušnji glasov pacientom kaj pomagalo in v kakšnem smislu; manj polemična pa je 
verjetno teza, da bi bolj odprto in sprejemajoče pogovarjanje o slišanju glasov pomaga-
lo k boljšemu samo-razumevanju in samo-sprejemanju drugih ljudi, ki imajo to izkušnjo 
in se je morda sramujejo. 

Zgoraj opisana, bolj ali manj posamična anekdotska opažanja, namreč govorijo o 
tem, kako je slišanje glasov (in druge oblike halucinacij) v naši (zahodni) kulturi9 malo 
vredno oz. stigmatizirano, tudi prepogosto pripisano kakim bolezenskim pojavom in 
diagnozam, pa čeprav je veliko pogostejše, kot se običajno zavedamo. Izhajajoč iz tega 
smo se odločili narediti majhno epidemiološko študijo o slišanju glasov. Po našem ve-
denju gre za prvo tovrstno študijo v Sloveniji, narejeno na nekliničnem vzorcu, sploh 
pa takšne velikosti. Zaradi nekaterih omejitev študije, predvsem zaradi njene nerepre-
zentativnosti ter zaradi skromnega obsega zbranih podatkov, jo je najbolje označiti za 
pilotsko študijo.

Razumevanje in poimenovanje pojava

Pojav, ki ga tu obravnavamo, pogosto imenujejo slušne besedne halucinacije (SBH; 
angleška kratica AVH – auditory verbal hallucinations). Slušne halucinacije lahko ob-
segajo tudi mnoge nebesedne oblike, npr. glasbene halucinacije, obstajajo pa še halu-
cinacije, vezane na druge senzorne modalitete. Dve sodobni referenčni knjigi o SBH 
(Aleman in Laroi, 2008; McCarthy-Jones, 2012) kot najboljši okvir predlagata definici-
jo avtorja David-a iz leta 2004:

»Senzorna izkušnja (npr. slišanje glasu – op. BD), ki se zgodi v odsotnosti od-
govarjajočega zunanjega dražljaja relevantnega čutnega organa (npr. ušesa – op. 
BD), z zadostnim občutkom realnosti, ki se približa verodostojni (ang. veridical) 
zaznavi, za katero subjekt meni, da je ne more neposredno in voljno nadzorovati, 
in ki se zgodi v budnem stanju.« 
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Obe knjigi opozarjata, da se vse definicije, pa tudi zgoraj omenjena, srečujejo z mno-
gimi težavami. Nejasno je, kaj je »dovolj dober približek« verodostojni zaznavi. So 
to lahko tudi slušne predstave, npr. zelo razločno slišanje glasu, ki je za osebo lahko 
zelo resnično, vendar se do neke mere zaveda, da ga drugi okrog njega ne slišijo? Izraz 
»v odsotnosti odgovarjajočega zunanjega dražljaja« je tudi problematičen, ker pogosto 
določeni zunanji dražljaji vendarle sprožijo ali ovirajo nastanek izkušnje slišanja glasu. 
Nejasno je tudi omenjanje nezmožnosti kontrole glasov, ker osebe pogosto vendarle 
lahko glasove do neke mere ali v nekih okoliščinah sprožajo ali ustavljajo ali preobli-
kujejo. Glasovi so velikokrat tudi bolj podobni mislim kot zaznavam in jih slišalci tudi 
zaznavajo, kot da prihajajo iz njihove glave ter da jih drugi ne morejo slišati, čeprav jih 
obenem tudi sami ne sprožajo voljno, jih ne nadzorujejo in so jim lahko realni v tem 
smislu, da jih zelo vznemirjajo in motijo. Dojemanje glasov se lahko tudi zelo hitro 
spreminja in oseba ima lahko hkrati tudi zelo različne glasove. Izraz SBH je torej zelo 
širok pojem, ki zajema mnoštvo oblik, ki deloma spominjajo druga na drugo in ki jih 
verjetno ni mogoče zadovoljivo opredeliti z le eno definicijo. 

Že zelo star poskus delitve halucinacij (iz konca 19. stoletja) na tiste prave in ne-
prave je bil povezan s pojmom psevdo-halucinacije, ki naj bi označeval halucinacije, 
ki naj bi bile manj podobne zaznavam in bolj predstavam, ali ki bi imele doživljajsko 
manj »objektivni« značaj, ali naj bi bile doživete bolj »znotraj« in manj zunaj (v smislu 
zaznavanja lokacije), ali ki naj ne bi bile pripisane lastnim mislim ampak bolj hetero-
nomnim virom. Danes pa večina raziskovalcev oporeka smiselnosti takega razlikova-
nja, ker ugotovitve kažejo bolj na podobnost in kontinuiteto različnih pojavnih oblik 
halucinacij kot pa na njihove jasno ločene različne oblike s preverjeno diagnostično 
ali prognostično veljavnostjo. Avtorja Berrios in Dening (1996) v svoji zgodovinski in 
konceptualni analizi na to temo zaključujeta, da so psevdo-halucinacije pojem, ki ne 
izhaja iz kakega biološkega nespremenljivega substrata, ampak bolj »nudijo odgovor 
na sodobno konceptualno potrebo, da bi lahko prilagodili diagnoze kliničnim potre-
bam«. S tem pojmom naj bi namreč »psihiatri vzpostavili dvom v prisotnost nekaterih 
resničnih halucinatornih izkušenj, ki se ne prilegajo vnaprej zamišljenim psihiatričnim 
diagnozam«. 

Izraz halucinacije ali SBH pa naj bi bile tudi »kolonizatorski« termin, ki v izku-
stvene pokrajine subjektivnih svetov vnašajo »tuj« konceptualni sistem, ki je namenjen 
»trdemu objektiviziranju« notranje izkušnje, iz strani ljudi, ki te izkušnje nimajo. Izraz 
naj bi bil v svojih socialnih uporabah slabšalen ter diskurzivno soroden izrazom norost, 
shizofrenija, abnormalnost (Sarbin, 1967; po McCarthyJones, 2012; 2). Pojmovan kot 
»nevtralna« ali tehnična označba bolezenskega simptoma naj bi v resnični uporabi pred-
stavljal ne-nevtralen pojem, ki označeni pojav na »okamenel« način postavlja v polje 
psihopatologije. Za ljudi, ki glasove slišijo, pa le-ti velikokrat niso predvsem simptom, 
ampak neodtujljivi del sebe, način konstrukcije ali dojemanja sveta, del identitete – 
skratka »živa eksistenca« (prav tam). Zato uporabniške organizacije in gibanja namesto 
izraza SBH raje uporabljajo izraz »slišanje glasov« (angl. hearing voices), ki je manj 
slabšalen in ne patologizira.

Pojavnost slišanja glasov in odnos slišalcev do njih
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Epidemiologija in fenomenologija

Empirične raziskave se lahko opravljajo na kliničnih ali nekliničnih vzorcih, oz. lah-
ko zbirajo podatke o osebah s psihiatričnimi diagnozami ali brez njih. Klinične razi-
skave in razmišljanja, na osnovi katerih so se razvijale prve koncepcije SBH, so v večji 
meri podpirale pojmovanje o posebnih, kvalitativno ločenih (bolezenskih) kategorijah, 
novejše raziskave na nekliničnih vzorcih pa bolj vodijo k razumevanju slišanja glasov 
kot kontinuiranega pojava, ki ga ni mogoče pojmovati predvsem ali samo kot simpto10 . 

Po avtorjih Aleman in Laroi (2002) v tem odstavku povzemamo osnovne rezulta-
te štirih pomembnih študij. Najzgodnejša tovrstna raziskava je nastala leta 1894 (Sid-
gewick) na vzorcu nad 15.000 ljudi. Avtor je ugotovil, da je 7,8 % moških in 12 % 
žensk doživelo vsaj eno živo halucinatorno izkušnjo, pretežno vizualno. Ta izkušnja je 
bila najbolj pogosta pri odraslih med dvajsetim in devetindvajsetim letom starosti. 50 
let kasneje je West (1984) z anektiranjem istega območja kot Sidgewick našel 14,3 % 
prevalenco halucinacij. V zadnjih dveh do treh  desetletjih je nastalo veliko raziskav 
na različnih nekliničnih vzorcih, ki se razlikujejo po uporabljeni metodologiji, ključnih 
definicijah in vprašanjih, načinih anketiranja, itd. Doslej najobsežnejši sta bili raziskavi 
Tien-a (1991) na vzorcu 18.572 ljudi ter Ohayon-a na vzorcu 13.057 ljudi. Prvi je ugo-
tovil življenjsko prevalenco 10 % pri moških  in 15 % pri ženskah. Drugi je anketiral po 
telefonu vzorec ljudi iz ZDA, Nemčije in Italije ter spraševal po vseh vrstah halucinacij. 
38,7 % vzorca je poročalo o halucinacijah, od tega večina s pogostostjo manj kot enkrat 
na mesec, vendar 2,4 % s pogostostjo več kot enkrat na teden. 

McCarthy-Jones (2012) ugotavlja, da je pogostost halucinacij med mladimi oz. štu-
denti veliko večja kot v splošni populaciji oz. med starejšimi odraslimi. Avtorji pogosto 
ugotavljajo, da večina mladih poroča o kaki halucinatorni izkušnji vsaj kdaj v življenju 
(pri čemer so seveda izključene izkušnje pod vplivom psihoaktivnih snovi ali povezane 
s spanjem). Posey in Losch (1983) sta tako ugotovila, da je 71 % njunega vzorca mladih 
že imelo kako tako izkušnjo. 39 % jih je poročalo, da so slišali, da jih nekdo kliče, če-
prav nikogar ni bilo v bližini, 36 % pa jih je slišalo glas, ki je naglas izgovarjal njihove 
misli11. 

V sodobnem času se raziskave še bolj osredotočajo na značilnosti glasov in njiho-
vega slišanja. Rezultati kažejo veliko raznolikost v tem, koliko glasov osebe slišijo, od 
kod jih slišijo, kaj jim govorijo, v kakšni osebi govorijo (v prvi, drugi ali tretji) oz. se 
nanašajo na slišalce; kako pogosto jih slišijo, kdaj so jih prvič slišali, kateri so morebitni 
sprožilci glasov, kako se nanje odzivajo, itd. Prikaz vse te raznolikosti presega možnosti 
tega prispevka. Na kratko omenimo le nekatere izbrane vidike. 

Pogosto so primerjali značilnosti slišalcev in njihovega slišanja glasov med skupi-
nama slišalcev s psihiatričnimi diagnozami in tistih brez njih, ter med tistimi, ki iščejo 
(psihiatrično) pomoč in tistimi, ki je ne. Glede slednjega prevladuje spoznanje, da ljudje 
iščejo pomoč – ne zaradi samega dejstva slišanja glasov, temveč bolj v primeru, če so 
jim glasovi neprijetni, če jim npr. grozijo ali jih kritizirajo in zmerjajo. Posebno nepri-
jetni in ovirajoči so lahko glasovi, ki osebi kaj naročajo ali od nje zahtevajo, v skrajnih 
primerih to, naj sebi ali drugim naredi kaj slabega. V takšnih primerih slišalci glasove 
težko integrirajo, ampak se z njimi spopadajo, borijo, pred njimi bežijo in podobno, kar 
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jim predstavlja veliko obremenitev in lahko učinkuje dezintegrativno za vsako dejav-
nost osebe. Na drugi strani so glasovi, s katerimi so slišalci v sodelovalnem ali strpnem 
odnosu, in ki slišalcem svetujejo, jih ohrabrujejo, spodbujajo, in so na sploh z njimi v 
pretežno podpornem odnosu. S takimi glasovi je lažje živeti in lahko postanejo neodtuj-
ljivi del posameznikove pozitivne in razmeroma nekonfliktne ter socialno prilagojene 
identitete. V takih primerih slišalci ne čutijo potrebe po iskanju pomoči ali po tem, da bi 
se glasov znebili ali jih utišali. 

Vendar pa se tudi v primerih negativnih, obsojajočih in zahtevajočih glasov zelo po-
gosto izkaže, da jih slišalci doživljajo kot dobronamerne ali vsaj upravičeno obsojajoče 
ali omejujoče (npr. glas, ki osebi prepoveduje odhod od doma, lahko oseba razume kot 
dobronameren glas, ki jo želi obvarovati pred nevarnostmi zunanjega sveta), vsekakor 
pa kot del sebe, brez katerega ne bi mogli živeti. Izkušnje, zbrane predvsem v okvi-
ru gibanja Hearing voices, kažejo, da je velikokrat tradicionalno pričakovanje, da bo 
(psihiatrično) zdravljenje glasove kratko malo odpravilo, nerealistično, ter da proces 
okrevanja pogosto spremlja spremenjen odnos do glasov, ne pa njihovo »odrezanje« ali 
utišanje. Tak proces seveda zahteva poglabljanje v vsebino, vzroke in kontekst glasov, 
kakor tudi učenje in prakticiranje drugačnega odnosa in komunikacije z glasovi, ne pa 
samo odpravljanje simptomov s psihoaktivnimi zdravili (glej npr. Romme in dr., 2013).  

Sicer pa primerjave med kliničnimi in nekliničnimi primerljivimi vzorci slišalcev 
glasov kažejo, da je struktura njihovih glasov po mnogih fenomenoloških značilnostih 
zelo podobna12 (npr. po glasnosti, lokaciji, številčnosti, težnji po personificiranju glasov, 
itd.; Johns in dr., 2014) in nikakor ne izrazito drugačna, kar govori proti tezi o bolezen-
ski in »nenormalni« naravi slišanja glasov13. 

Veliko raziskav se ukvarja z odnosom med življenjskimi dogodki, posebej travma-
tičnimi, in slišanjem glasov. Pri tem ene raziskave zanima, koliko ljudi, ki so prežive-
li nek travmatski dogodek, kasneje poroča o slišanju glasov, druge pa, koliko ljudi z 
določeno diagnozo ali simptomom (slišanjem glasov) je imelo določeno travmatsko 
izkušnjo. Veliko ugotovitev govori o tem, da slišanje glasov pogosto sledi oz. nastane 
po pomembnejših enkratnih ali dolgotrajnih travmah, npr. po zlorabi otrok ali izkušnji 
incesta (Aleman in Laroi, 2009). Corstens in Longden (2013) sta tako na vzorcu 100 
oseb, večinoma z diagnozo shizofrenije ter v povprečju 18-letnim stažem slišanja gla-
sov, ugotovila, da jih je 89 % poročalo o »družinskih konfliktih, vzgojnem zanemarja-
nju, spolnim in drugim zlorabljanjem in vrstniškem trpinčenju, ki jih je bilo mogoče 
povezati z začetkom slišanja glasov«. V 94 % primerov so glasovi jasno nakazovali 
in utelešali čustvene konflikte v ozadju (slabo samospoštovanje, jezo, sram in krivdo). 
V 78 % primerov so glasovi predstavljali – s travmo povezane – subjekte ali vidike: 
člana družine, preteklega ustrahovalca oz. osebo, ki je zlorabljala ali »razlaščen« vidik 
sebe. Na osnovi tega avtorja zaključujeta, da osebe »slišijo glasove, ki imajo psihološki 
smisel v kontekstu življenjskih dogodkov ter da je to informacijo mogoče uporabiti za 
namene posameznikovega okrevanja«. Izhajajoč iz take konceptualizacije bi moralo 
pomembno vprašanje v  psihiatriji biti - namesto »Kaj je narobe z vami?« raje »Kaj se 
vam je zgodilo?«14.
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Namen raziskovanja

V tem pilotskem oz. prvem slovenskem raziskovanju pojava slišanja glasov na raz-
meroma velikem nekliničnem vzorcu smo želeli pridobiti podatke o pogostosti in izbra-
nih temeljnih značilnostih slišanja glasov, kot so npr. čigavi so glasovi, koliko ji je, kje 
se pojavljajo in kdaj so se prvič. Drugi namen je bil (na kvalitativen način) preveriti tezo 
o veliki heterogenosti pojava.  Tretji namen je bil statistično preveriti tezo, da se slišalci, 
ki si želijo pomoči v zvezi s svojimi glasovi, po ključnih (fenomenoloških) značilnostih 
glasov ne razlikujejo od tistih, ki si pomoči ne želijo.

Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov 

S pomočjo orodij spletne strani 1ka smo oblikovali internetno anketo. Ta je imela 27 
vprašanj, večinoma zaprtega tipa, šest vprašanj pa je pozivalo k esejskim odgovorom. 
Poleg tega je bilo pri osmih vprašanjih, kjer so respondenti izbrali odgovor »Drugo« 
ali »nekaj drugega«, ponujena možnost, da opredelijo vsebino tega »drugega«, česar 
ponujeni zaprti odgovori niso ustrezno pokrivali.

Vprašanja so spraševala po pogostosti slišanja glasov, po številu slišanih glasov, od 
kod glasovi prihajajo in od koga izvirajo, kdaj so se prvič pojavili, kakšna je njihova 
vsebina, kakšen je odnos osebe do njih in ali so zaradi tega že iskali kako pomoč.

Dokončna oblika ankete je bila plod več faz pilotskega (tudi internetnega) anketira-
nja, h kateremu smo povabili 40 poznanih oseb, med njimi kako tretjino oseb, za katere 
smo vedeli, da slišijo glasove, med njimi tudi vsaj dva s psihiatričnimi diagnozami. 
Prvotno anketo smo po izkušnjah pilotskega anketiranja še precej spremenili.

Uvodni nagovor v dokončni obliki ankete je respondente obveščal, da jim bo anketa 
vzela za izpolnjevanje približno 3-5 minut časa, dejansko pa so v povprečju zanjo pora-
bili 5 minut in 20 sekund. Uvodni nagovor jih je prosil, naj anketo izpolnijo do konca, 
tudi če bodo ugotovili, da se jih vsebina vprašanj ne dotika oz. če menijo, da glasov ne 
slišijo. V anketi pa je bilo ključno četrto vprašanje, ki je spraševalo: 

»Ali si kdaj v budnem stanju slišala/a kak glas (ali glasove), ki ti je rekel vsaj 
kako besedo ali stavek, pri čimer drugi teh besed niso slišali oziroma ni bilo ni-
kogar zraven, ki bi te besede lahko spregovoril? Vprašanje velja tudi za primer, 
če slišiš glas svojih lastnih misli.«
Če je oseba na to vprašanje odgovorila, da glasov še ni slišala, je bila takoj preusmer-

jena na zadnja tri demografska vprašanja (spol, starost, fakulteta študija) in se je s tem 
njeno sodelovanje končalo.

Poziv k reševanju smo v prvi fazi poslali študentom (predvidoma) vseh študijskih 
smeri na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Pef UL), in sicer običajno zadnjim štirim vpi-
sanim generacijam, tako rednih kot izrednih študijev, vendar z nekoliko večjim pokri-
tjem rednih kot izrednih študentov. Vabila so bila poslana na razredne elektronske-na-
slove, torej ne na individualne naslove. Pred pošiljanjem smo se posvetovali z vodstvom 
fakultete o morebitnih etičnih zadržkih v zvezi s takim anketiranjem, a jih v pogovorih 
nismo zaznali. 
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V času enega meseca in devet dni je na anketo odgovarjalo 633 oseb. To so bili 
pretežno študentje Pef UL, vendar je bilo iz odgovorov možno zaznati, da so vsaj v 
posamičnih primerih respondenti naslov ankete prepošiljali svojim znancem in da so 
nekateri na anketo tudi odgovarjali.

V drugi fazi smo anketo poslali še študentom osmih drugih študijskih smeri oz. fa-
kultet, med drugim tudi iz Univerze na Primorskem in Univerze v Mariboru. Med temi 
so bile tudi fakultete oz. študijski programi naravoslovnih, humanističnih in tehničnih 
smeri. Za razliko od anketiranja v prvi fazi, ko smo sami pošiljali vabilo k anketi na 
elektronske naslove študentov  (oz. njihovih skupin), pa je bilo v drugi fazi pošiljanje 
vabil pretežno posredno. To pomeni, da smo prošnjo lahko poslali le nekim posredni-
kom (poznanim profesorjem na drugih študijskih programih), ki pa potem niso nam 
posredovali naslovov študentov, temveč so jih obveščali sami. Praviloma nas potem 
niso jasno obveščali, koliko študentom, generacijam, letnikom itd. so vabilo dejansko 
poslali. Izjema je bila fakulteta iz Maribora, ki nam je posredovala več sto individualnih 
naslovov svojih študentov.

V drugi fazi, ki je trajala nadaljnji mesec in 15 dni, je na anketo odgovarjalo dodatnih 
514 oseb, tako da se je nabralo skupaj 1.147 odgovorov. 

Od teh oseb so nekatere začele anketo izpolnjevati, potem pa jo na sredini nehale, 
oz. točneje rečeno, v svojem reševanju niso prišle do konca ankete. Take ankete smo 
izločili, nakar jih je ostalo še 670 polno izpolnjenih, oz. spet natančneje rečeno takih, pri 
katerih so respondenti obiskali vse predvidene strani z vprašanji (od prve do zadnje), pa 
čeprav morda na kako od vprašanj vmes tudi niso odgovorili. 

Respondentom smo tudi ponudili možnost, da nam pošljejo svoj osebni elektronski 
naslov, da bi jih v prihodnosti obveščali o tem pojavu, ter jih povabili na srečanja pod-
porne skupine za osebe, ki slišijo glasove. Svoje osebne e-naslove nam je poslalo 15 
oseb, vendar se po naši vednosti nobena od njih kasneje ni priključila podporni skupi-
ni15.

Značilnosti vzorca

Na osnovi podatkov, ki so nam dostopni o prvi fazi anketiranja, ocenjujemo, da se je 
na anketo odzvalo približno 20 % oseb iz ciljnih skupin. Po prosti oceni se nam zdi, da 
so se na anketo pogosteje odzvala dekleta - študentke, ter pogosto osebe iz bolj družbo-
slovno in pomagajoče (t. i. »helping professions«) usmerjenih študijskih profilov, precej 
manj pa iz bolj naravoslovno in tehnično usmerjenih. 

V vzorcu je 89 % žensk, kar sicer grobo ustreza deležu žensk med vsemi študenti 
Pedagoške fakultete. Glede na oceno, da so se na anketo bolj odzivali študentje družbo-
slovnih in humanističnih študijev, manj pa naravoslovnih in tehničnih, ter na dejstvo, da 
slednje obiskuje tudi precej manj žensk, dobljeno spolno razmerje ne preseneča. 

Vsi respondenti so bili stari nad 16 let in le 0,9 % jih je bilo starih nad 40 let. Najve-
čja (modalna) skupina respondentov je starih med 21 in 25 let. 
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O svojem študiju se 13,7 % respondentov ni opredelilo. Od opredeljenih pa jih je 
bilo 53,8 % iz Pef UL, 32,5 % iz drugih družboslovnih ali humanističnih programov/
fakultet, 1,7 % iz drugih naravoslovnih/tehničnih/medicinskih programov, 3,9 % še iz 
drugih neopredeljenih fakultet, 7,9 % pa se je opredelilo kot »drugi«, torej pri njih do-
mnevno ne gre za študente.

Vzorec že zaradi narave vzorčenja ni reprezentativen. V veliki meri gre za ženske, 
študentke družboslovnih in humanističnih programov (med njimi v večini pedagoških 
študijev), pretežno v starosti do 25 let.

Zanima nas seveda tudi reprezentativnost podatkov glede na ključno temo študije, to 
je slišanje glasov. Domnevati je možno, da so se na anketo odzvali v večji meri in ne-
proporcionalno študentje, ki tako izkušnjo imajo, vendar pa smo to tendenco poskušali 
z uvodnim nagovorom (glej zgoraj) zmanjšati ali nevtralizirati. 

Rezultati

Ugotovitve analize ankete v zvezi s prvima dvema namenoma raziskovanja so pri-
kazani v naslednjih štirih podpoglavjih deskriptivno v obliki strukturnih razporeditev 
po posameznih vprašanjih, večkrat tudi s prikazom spremljajoče kvalitativne analize 
odprtih odgovorov. Ugotovitve v zvezi s testiranjem statistične pomembnosti korelatov 
iskanja pomoči prinaša peto podpoglavje. 

Pogostost izkušnje slišanja glasov in čas prve izkušnje 

Kljub temu, da način vzorčenja v raziskavi nikakor ne omogoča zanesljivega posplo-
ševanja na celotno populacijo, vendarle obstaja verjetnost, da se dobljeni rezultati glede 
pogostosti slišanja glasov približujejo populacijski vrednosti, pa čeprav le pri populaciji 
študentov, ki sicer pomenijo posebno subpopulacijo splošne populacije.

Na že zgoraj omenjeno ključno vprašanje ankete je 54,3 % respondentov odgovorilo, 
da izkušnje s slišanjem glasov še nimajo; 18,4 % jih je reklo, da so tako izkušnjo imeli 
enkrat ali dvakrat; 23,8 % da se jim to občasno dogaja; 3,5 % pa, da se jim to dogaja  
pogosto ali redno.

Preverili smo še, ali se prevalenca tovrstnih izkušenj razlikuje glede na vrsto študija 
(tako med fakultetami kot tudi med študijskimi programi znotraj Pef UL), glede na spol 
in tudi glede na starost. Izkazalo se je, da ne najdemo statistično pomembnih razlik gle-
de na katerokoli od treh analiziranih spremenljivk, kar daje pomembno podporo sklepu, 
da pri našem vzorčenju verjetno ni prišlo do pomembne pristranosti v samoselekciji 
glede na izkušnjo slišanja glasov in da so verjetno dobljeni rezultati blizu populacijskim 
vrednostim (pri študentski populaciji).

Tiste, ki so potrdili, da se jim je to že kdaj zgodilo (tem bomo odslej rekli »slišalci«), 
smo vprašali, koliko različnih glasov so že slišali. Vedno isti in torej le en glas je slišalo 
53,8 % slišalcev, dva ali tri različne glasove je slišalo 28,3 % slišalcev, štiri ali več gla-
sov 0,5 % njih, 3,1 % pa na to vprašanje ni znalo odgovoriti. 
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Slišalce smo vprašali po tem, kdaj so prvič slišali take glasove, ki jih drugi ljudje 
okrog njih niso. Na to odprto vprašanje je odgovorilo 249 od 298 slišalcev ali 84 %, 
približno polovica s številko (starost), druga polovica pa opisno z besedami. Odgovori 
se razporejajo takole:

- 2,4 % jih pravi, da se jim to dogaja odkar pomnijo;
- 15,7 % se je to prvič zgodilo v predšolskem obdobju;
- 30,9 % se je to prvič zgodilo v osnovnošolskem obdobju;
- 21,3 % se je to prvič zgodilo v srednješolskem obdobju; 
- 5,2 % se je to prvič zgodilo v obdobju po srednji šoli;
- 24,5 % se ne spomni, kdaj se jim je to prvič zgodilo. 

Poglejmo še nekaj zanimivejših odprtih odgovorov: 
- »Ne spominjam se, že od osnovne šole se sprašujem, kaj slišim samo jaz in kaj 
še kdo drug.«
- »Odkar razmišljam. Ne znam opredeliti starostno.«
- »Verjetno takrat, ko sem se začela zavedati svojih lastnih misli. Ne vem, kdaj 
se to razvojno zgodi.«
- »Še kot otrok, en izmed prvih spominov.«
- »Se ne spomnim, opažam pa, da se v mislih velikokrat pogovarjam sama s sabo 
ali pa si oblikujem pogovor z določeno osebo - odvisno od situacije ali občutkov, 
ki me obdajajo.«
- »Od rojstva? Ne, saj ne vem.«
- »Odkar razmišljam, ne znam opredeliti starostno.«

Na delavnicah o slišanju glasov smo večkrat opazili, da se lahko slišalci in slišalke 
glasov ne zavedajo, da je slišanje glasov (ali drugega, npr. glasbe) izkušnja, ki ni obča. 
Nekateri so glede tega negotovi in povedo, da so se dolgo spraševali, ali vsi slišijo 
glasove in da pravzaprav še zdaj niso prepričani o pravem odgovoru (glej Okvirček 1). 

Okvirček 1

Udeleženka delavnice o slišanju glasov je nekoliko sramežljivo in po tiho 
povedala, da med učenjem sliši glas, ki je odmev pravkar prebranega, pa tudi 
glasove več ljudi, običajno dveh oseb, ki se glasno prepirata. Ta izkušnja ji 
je v bistvu neprijetna in moteča. O njej se ni dotlej pogovarjala še z nikomer. 
Precejšen del življenja se ji je zdelo, da to slišijo vsi, šele v zadnjem času pa 
se je začela spraševati, ali morda to ni čisto splošna izkušnja. Tudi v pogovo-
ru na delavnici ni bilo videti, da bi bila prepričana v to, da je to samo njena 
izkušnja. O teh izkušnjah ji je bilo precej neprijetno govoriti in je odklonila, 
da bi se o tem podrobneje pogovarjala še individualno.

Čigavi so glasovi in od kod prihajajo

Med vsemi slišalci je že imelo izkušnjo slišanja (odgovori so razvrščeni po pogosto-
sti: možnih je bilo več odgovorov):

- glasu svojih lastnih misli – 63,1 %;
- glasu mame, očeta ali drugih sorodnikov – 23,3 %;
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- svojega lastnega glasu, ki »pa govori misli, ki niso moje« - 12,2 %;
- glasu, ki prihaja od koga, ki je že mrtev – 6,6 %; 
- glasu, ki prihaja od angela, svetnika ali Boga - 5,9 %;
- glasu, ki prihaja od hudiča, demona ali zlih duhov – 3,1 %;
- glasu, ki prihaja od bitja, ki ni iz tega sveta - 1,0 %;
- 7,0 % pa svojega glasu ni moglo prepoznati in opredeliti.

V klinični praksi je pomemben kriterij tudi lokacija izvora glasov, predvsem pa to, 
ali se človek zaveda tega, da glasovi prihajajo iz njega samega oz. iz njegove glave, ter 
da torej niso zunanji. Po tem je spraševalo eno od vprašanj in tabela 1 kaže na odstotke 
ljudi, ki so doslej slišali različno število glasov glede na to, kje čutijo lokacijo, od koder 
glasovi prihajajo (vsota odgovorov je večja od 100 %, ker je  bilo mogoče izbrati več 
odgovorov; odgovori so razvrščeni po pogostosti).

Tabela 1. Kolikšni odstotki slišalcev glasov z različnim obsegom slišanih glasov 
poročajo o dojemanju vsake od petih ponujenih lokacij izvora slišanih glasov 
(možno je bilo izbrati več odgovorov, zato seštevki vrstic presegajo 100 %.).

Koliko glasov je 
oseba doslej že 
slišala:

Od kod glasovi prihajajo? 
Prihajajo iz 
moje glave

Slišim jih v 
svojih ušesih

Slišim jih, 
kot da 
prihajajo od 
zunaj

Prihajajo 
iz nekega 
dela mojega 
telesa

Po radijskih 
valovih ali 
telepatsko

Vedno samo en 
glas 84,4 15,1 13,2 2,6 0,7

2 ali 3 različne 
glasove 62,5 25,0 45,5 3,8 3,8

4 ali več raz-
ličnih 
glasov

66,7 20,0 46,7 10,0 6,7

Koliko % vseh 
slišalcev je iz-
bralo to lokacijo 
izvora glasov:

75,5 18,3 26,4 3,5 2,5

Rezultati kažejo, da slišalci (ne glede na število slišanih glasov) najpogosteje meni-
jo, da glasovi prihajajo iz njihove glave, sledita pa odgovora, da prihajajo od zunaj ali 
da jih slišijo v svojih ušesih (kar se zdi inačica odgovora, da prihajajo od zunaj). Vidna 
pa je razlika med skupino  tistih, ki so vedno slišali samo en glas in vseh ostalih, ki so 
slišali že več glasov. Tisti z več glasovi njihov izvor redkeje dojemajo v svoji glavi, le 
nekoliko pogosteje v svojih ušesih, izrazito pogosteje pa jih dojemajo, kot da prihajajo 
od zunaj ali iz nekega dela telesa, največjo razliko pa je najti pri dojemanju izvora po 
radijskih valovih ali preko telepatije. To opcijo so izbrali 5 ali 9 krat pogosteje tisti, ki 
slišijo 2-3 različne glasove ali 4 in več glasov, v primerjavi s tistimi, ki slišijo samo en 
glas.

Epidemiološke raziskave uporabljajo različna vprašanja ter kriterije za opis razi-
skovanega pojava. Z uporabo strožjih kriterijev lahko kot pomembne upoštevamo le 
glasove, ki se pojavljajo več kot le enkrat ali dvakrat, ter ki niso samo  glasovi lastnih 
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misli (t. i. ozvočene misli). Tabela 2 kaže, da je takih med vsemi anketiranimi 13,5 %  
(sivo obarvane celice tabele 2),  Če pa od teh izvzamemo tiste,  ki izvor glasov locirajo 
samo v svoji glavi, pridemo do 7,8 % celotnega anketiranega vzorca. 

Tabela 2. Porazdelitev celotnega anketiranega vzorca (v %) v 13 skupin glede 
na to, kakšne vrste glasov slišalci slišijo in kako pogosto jih slišijo.

Pogostost 
slišanja 
glasov:

Vsebina glasov:

Nikoli 1-2 krat Občasno Pogosto ali 
stalno Skupaj

Take izkušnje še 
nima 54,3 - - - 54,3

Slišal samo glas 
lastnih misli - 7,1 11,7 1,9 20,8

Slišal glas 
lastnih misli 
in še kak(e) 
drug(e) 
glas(ove)

- 2,9 3,9 0,8 7,6

Slišal samo 
glas(ove), ki 
niso bili njegove 
lastne misli

- 4,5 4,5 1,0 9,9

Neopredeljeni 
glasovi, ne vem, 
ne prepoznam, 
nič od ponuje-
nega

- 3,7 3,3 0,0 7,0

Skupaj* 54,3 *18,4 *23,8 *3,5 100,0

Opomba: Podatki, označeni z *, se lahko za nekaj desetink % razlikujejo od seštev-
kov številk v ustreznih kolonah. Vzrok zato je v različnem deležu vprašanj brez odgo-
vorov pri posameznih spremenljivkah. 

Vsebina glasov, njihova čustvena valenca ter odnos slišalca do njih

Glede na izkušnje je precej ključno, ali so glasovi slišalcu prijetni in jih dojema kot 
podporne, ali pa so mu sovražni, so do njega kritični ali ga obsojajo. Odgovori na tovr-
stno vprašanje so se razporedili takole:

- 30,9 % slišalcev ima prijazne in spodbudne glasove, ki jih tolažijo, jim dajejo 
pogum in jim hočejo pomagati;
- 4,2 % jih ima glasove, ki jim govorijo neprijazne in sovražne besede, jih žalijo 
in obsojajo;  
- 45,0 % ima glasove obeh vrst, torej tako prijazne kot neprijazne; 
- kar 19,8 % slišalcev pa je izbralo odgovor »kaj drugega«, kar pomeni, da naš 
nabor ponujenih odgovorov ni bil povsem izčrpen.
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Kvalitativna analiza slednjih odgovorov je pokazala, da smo pozabili na kategorijo 
nevtralnih glasov, ki jih ni mogoče opredeliti kot prijazne, neprijazne ali kot izmenjaje 
se obeh vrst, temveč so kratko malo drugačni. Analiza 45 takih odgovorov (sedem oseb 
pa svojega odgovora »kaj drugega« ni podrobneje opredelilo) nam je dala štiri dodatne 
pod-vrste teh nevtralnih glasov:

- glasovi, ki so opisani brez jasne čustvene valence in ki izgledajo čustveno nev-
tralni ali vsaj zelo različni (»vse kar razmišljam«, »debatiram sama s seboj«, »kar 
je kdo že rekel v preteklosti«, »različne teme, o faksu politiki in športu«, itn. ); 
takih opisov je bilo 19;
- glasovi, ki govorijo abstraktne, nerazumljive ali nesmiselne besede ali stavke 
(»abstraktni stavki«, »nerazločen šepet«, »nesmisel«, »povsem naključni stavki«; 
glej še Okvirček 2); takih je bilo 13;
- glasovi, ki osebo samo kličejo (»kličejo me po imenu«, »pokličejo me k sebi«, 
»samo pokličejo me«; glej Okvirček 3); takih je bilo sedem;
- glasovi, ki komentirajo vedenje ali misli osebe, pri čemer ni jasno razvidna 
čustvena valenca (»komentirajo moja razmišljanja«, »prijazne besede, ki me opo-
zarjajo na nekaj«);  taki so bili štirje;
- še drugačni glasovi (»ne vem, ker sem bila preveč šokirana, da bi razumela«); 
taka sta bila dva.

Na osnovi zgornje analize odprtih odgovorov, ki pojasnjujejo izbiro »kaj drugega«, 
zaključujemo, da  ta izbor označuje predvsem nevtralne glasove, ki jih slišalci niso 
mogli opredeliti niti kot prijetne niti kot neprijetne. V nadaljnji obdelavi smo jih poime-
novali »nevtralni glasovi«.

Okvirček 2

Lingvistka v sredini 50-ih letih. Pred nekaj leti ji je razmeroma mlad umrl 
soprog in zatem je skoraj dve leti pogosto slišala njegov glas ali ga videvala, 
predvsem v nespečnih nočeh. Nato je uspešno zaključila obdobje žalovanja. 
Zdaj občasno, predvsem ko se pelje s kolesom, zasliši nek - vedno isti - glas, 
ki spregovori besedo ali stavek v povsem neznanem jeziku. Tega glasu ne 
more natančneje opredeliti, razen da običajno prihaja iz točke kakih 20-40 
cm nad njeno glavo. Ta pojav je ne moti niti ne vznemirja pretirano, čeprav 
je bila prvič zelo presenečena in je nekaj časa s pogledom iskala vir glasu 
nad svojo glavo. Po več takih izkušnjah več ne išče z očmi izvora glasu, am-
pak pogosto v mislih ponavlja slišano besedo ali stavek in razmišlja, v katero 
jezikovno skupino bi lahko sodil.
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Okvirček 3

Moški srednjih let je neko nedeljo zjutraj hodil po skoraj povsem prazni 
mestni cesti, ko je zaslišal, da ga kliče nek neznan ženski glas. Ozrl se je po 
prazni ulici in ni videl nikogar. A bil je tako prepričan, da ga je res nekdo 
klical, da je šel preverit bližnje niše pred vhodi v hiše in pogledat za bližnji 
vogal. Čez kako minuto mu je postalo jasno, da je šlo za prisluh. A vendar se 
mu je izkušnja čez pet minut ponovila, tokrat na drugi ulici, kjer ga je drug 
glas večkrat poklical po imenu. Spet je bil povsem prepričan, da ga je nekdo 
zares poklical. Le da je tokrat potreboval pol manj časa, da je spoznal, da gre 
za prisluh. Izkušnja se nato ni več ponovila.
 
15 let prej je doživel nekaj podobnega, ko je bil v novi romantični zvezi. 
Zvečer pred spanjem, ko je čital, je razločno slišal, kako ga od zunaj po 
imenu kliče oseba, s katero je bil romantično povezan. Okoliščine so bile 
take, da mu je bilo načelno jasno, da ljubljena oseba ne bi mogla biti tam 
(ker je dejansko bila v okoli 200 km oddaljenem mestu). A vseeno je bil glas 
tako resničen, da je moški odprl okno in gledal ven, kje se ta oseba nahaja.  
Kmalu mu je postalo jasno, da je to bil prisluh, zato je okno zaprl in se vrnil 
k čitanju. A čez par minut je spet zaslišal isti glas, ki kliče njegovo ime. Spet 
je šel pogledat ven, spet prepričan, da ga ta oseba zares kliče, in spet kmalu 
pomislil, da gre za prisluh. Nato je še dvakrat zaslišal klicanje svojega ime-
na, a ni več vstajal in odpiral okna.

Še eno podobno vprašanje v anketi je spraševalo po čustvenem odnosu respondentov 
o glasovih in njihovem sprejemanju. Respondentom so bili glasovi16:

- dobrodošli in jih dobro sprejemajo – 60,1 % vseh slišalcev;
- neprijetni ali zoprni in bi jih radi nekako utišali ali se jih znebili - 12,2 %;
- neprijetni ali zoprni, a si NE ŽELIJO, da bi se jih znebili -  5,3 %,
- kaj drugega - 22,4 %.

Kvalitativna analiza opisnih pojasnil odgovorov »kaj drugega« nam je dala štiri ka-
tegorije odgovorov:

- največ je bilo odgovorov, ki so izražali nevtralen odnos do glasov, ki smo ga 
pozabili opredeliti v vnaprej pripravljenih odgovorih (»me ne motijo«, »jih ig-
noriram«, »ni mi niti prijetno niti neprijetno«, »nimam posebnega odnosa do 
njih«, »sem se jih navadila«); taki so bili odgovori 22 slišalcev;
- odgovori, ki nakazujejo pretežno negativna čustva in občutja (»begajoči«, »bo-
jim se jih«, »rahlo strašljivo«, »včasih sprožajo nelagodje«); takih je bilo 11;
- odgovori, ki nakazujejo ambivalentna ali mešana čustva in občutja (»odvisno 
od situacije«, »včasih prijetni, včasih neprijetni«, »je zabavno, ampak hkrati …«, 
»OK, če so kot opozorilo …«); takih je bilo 10;
- in le trije odgovori, ki govorijo o funkcionalnosti glasov za življenje slišalca 
(»znebiti se jih ne želim, saj bi bila v nasprotnem primeru zares osamljena«, »ne 
vem, če bi znala brez njih razmišljati« (okvirček 4), »težko se opredelim, ker ne 
vem, kako bi bilo brez njih«).
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Okvirček 4

Imam glasove. Več njih, do tega trenutka jih lahko razločim samo pet. V 
moji glavi so. Jaz sem glasovi. Enega uporabljam za razmišljanje. […]Potem 
imam glas, s katerim si pripovedujem. […]Tu je seveda še glas, s katerim si 
narekujem – tudi to, kar pišem sedajle. Ti trije zelo pogosto sodelujejo med 
sabo – v miselnem procesu, kjer je treba nekaj prebrati, razumeti, preokviriti 
in pospraviti podatke, ki so novi, in stare dati k starim, nasprotujoče uskladiti 
in tako dalje; vse do tega, da moram nekaj dati ven; ali odgovoriti ali napisati 
[…]Pred kratkim sem zaznala še komentatorja – to je glas, ki pokomentira 
vse, kar jaz drugače vidim, vse, kar izstopa – na ulici, na mimoidočih, v sobi, 
v kopalnici, kjer koli okoli mene. […]Odkrila sem jih, pa ne sama seveda, na 
slabi polovici študija. […]Do takrat sem jih jemala za samoumevne in živela 
v prepričanju, da je to nekaj tako naravnega, da vsi to poznajo. […]Meni bi 
bilo brez glasov verjetno dolgčas. Bi bila, bi obstajala, ampak ne bi zares 
bila in bila bi daleč od tega, kar sem sedaj in kar še bom. (Povzeto po: http://
www.slisanjeglasov.si/Mislim.html)

Ker v nobenem od teh 46 odprtih odgovorov ni bilo jasnega odgovora na ključni del 
vprašanja, ali si slišalec želi glasov znebiti ali pa so mu – nasprotno – dobrodošli, smo 
v naslednji statistični obdelavi te odgovore poimenovali kot »nekaj drugega«.  Tabela 
3 kaže odnos slišalcev do svojih glasov glede na naravo glasov. Vidimo, da si dobra 
polovica (okoli60  %) slišalcev svojih glasov ne želi znebiti ali jih utišati, približno 17 
% vseh slišalcev so glasovi neprijetni, a si jih le približno dve tretjini teh želita znebiti. 
Precejšen del slišalcev se do tega, ali glasove sprejemajo ali bi si jih radi znebili, ni 
opredelilo, in največji del je do glasov izražal nevtralen ali kvečjemu rahlo ambivalen-
ten odnos. 

Tabela 3. Odnos slišalcev do svojih glasov glede na naravo glasov (v %).

Kakšne besede 
ti glas govori?

Kakšen je tvoj odnos do glasov:
Glasovi so 
mi dobro-
došli, jih 
dobro spre-
jemam

So 
neprijetni, 
bi se jih rad 
znebil

So 
neprijetni, 
a si jih ne 
želim znebiti

Nekaj 
drugega, 
nejasno

Skupaj

Prijetne in 
spodbudne 
besede; N=81

88,9 3,7 2,5 4,9 100

Neprijetne in 
sovražne bese-
de; N=11

9,1 63,6 9,1 18,2 100

Oboje (prijetne 
in neprijetne 
besede) mešano; 
N=118

55,9 13,6 6,8 23,7 100

So nevtralni; 
N=52 36,5 9,6 5,8 48,1 100

Skupaj; N=262 *60,3 *11,8 5,3 *22,5 100
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Opomba: Podatki, označeni z *, se lahko za nekaj desetink % razlikujejo od prej v 
besedilu navedenih % slišalcev z različnim odnosom do svojih glasov. Vzrok zato je v 
različnem deležu vprašanj brez odgovorov pri posameznih spremenljivkah. 

Če rezultate pogledamo glede na naravo glasov, se slika diferencira. Zelo veliki ve-
čini tistih, ki imajo prijazne glasove, so glasovi dobrodošli; to pa velja le za malo manj 
kot eno desetino  tistih, ki imajo neprijazne glasove. Vendar pa se večina (skoraj 56 
%) tistih, ki imajo mešane oz. obojne vrste glasov (prijazne in neprijazne) opredeli za 
to, da so jim glasovi dobrodošli. Tisti, ki svoje glasove dojemajo nevtralno, pa se tudi 
večinsko (modalni odgovor) odločijo za »nekaj drugega« oz. svojega odnosa v smislu 
sprejemanja ali zavračanja glasov niti ne izrazijo. Morda najbolj zanimiva ugotovitev 
je, da se samo 13,6 % od tistih, ki slišijo mešane glasove (prijazne in neprijazne) opre-
deli za to, da bi se jih radi znebili ali jih utišali (a vendar 63,6 % tistih, ki so jim glasovi 
samo neprijetni). 

Glasovi, ki nekaj zahtevajo in iskanje pomoči

Ena od pogosto bolj neprijetnih možnih značilnosti glasov je, da osebi kaj narekuje-
jo, ji naročajo ali od nje zahtevajo. Odgovori na to vprašanje so bili:

- 67,3 % slišalcev pravi, da se jim to ni zgodilo še nikoli;
- 26,9 % jih pravi, da to doživljajo občasno;
- 5,8 % pa, da je to njihova pogosta izkušnja.

Vse, ki so tako izkušnjo imeli, smo prosili, da jo še opišejo. Njihove odgovore smo 
kvalitativno analizirali in jih razvrstili v pet skupin:

- V najpogostejši skupini so glasovi, ki opogumljajo, motivirajo, krepijo osebo, 
ji pomagajo pri organiziranju in se tudi včasih sklicujejo na moralna prepričanja 
osebe. Takih glasov je bilo 43 ali (med vsemi 77, ki so o vsebini glasov opi-
sno poročali) 56 %. Primeri takih opisov so: »Bodi pogumen, sooči se s svojimi 
strahovi, just do it, […]«, »Bolj v smislu motiviranja npr. 'sprejmi to priložnost 
čeprav te je strah' – »you'll never know if you never try'«, »Česa sem sposobna, 
česa nisem, kaj si drugi mislijo o meni, kako bom nekakšno situacijo rešila«, 
»Da naj razmišljam pozitivno, da bo vse v redu.«, »Da nekaj naredim prav oz. v 
skladu z mojim načinom obnašanja (z mojimi načeli)«, »Glas mi poda predlog, 
da se lahko pravilno odločim, kadar sem v negotovosti. Kadar podvomim vase, 
me spodbudi in motivira, da ne obupam prehitro.«, »Izgubila sem se v gozdu, 
rekel mi je, naj grem naprej. Nato sem našla pot.«, »Naj bom bolj pogumna in 
samozavestna«, »Naj dobro premislim, se spoštujem, ipd.«, »Naj naredim to, kar 
že ves čas premlevam, saj se bom le tako lahko prepričala, kaj se bo zgodilo, in 
ne bom ves čas v dvomih in pod vprašanji«.

- Pol redkejši so bili glasovi, ki so izražali kritiko ali obsojanje in žalitve osebe, 
oziroma ki so dajali kake prepovedi. Takih je bilo 20 ali 26 %. Primeri takih opi-
sov so: »Bodi boljša, glej kaj si naredila, zdaj to spremeni, […]«, »Da naj neham 
toliko jesti«, »Hotel je, da se postim, da se odpovem slabi družbi«, »Kako naj 
ravnam, da bo prav ali pa žali mojo postavo in pravi, da jem preveč, čeprav sem v 
resnici presuha in imam anoreksijo. Glas je torej pri meni povezan z boleznijo.«, 
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»Lepo se vedi, daj poslušaj, ne misli na neumnosti, oh, kako je ta boljši od moje-
ga fanta itd.«, »Naj izginem nekam, pogosto iz sveta/zemlje.« 

- Še pol redkejši so bili glasovi, ki so jih respondenti opisovali kot zahtevajoče 
izvršitev kake povsem konkretne naloge ali dejavnosti, ne da bi pri tem respon-
denti izražali svojo čustveno valenco ob tem ali stopnjo »vsiljenosti« zahtevane 
naloge. Zdi se, da v   nekaterih primerih kake izrazite čustvene valence niti ni 
bilo, pri drugih pa je morda ostala zamolčana. Takih primerov je bilo 9 ali 12 %. 
Primeri takih opisov  so: »Da pospravim smeti v koš.«, »Naj naredim določeno 
stvar«, »Naj poiščem vodnjak«.

- Zelo redki so bili opisi, ki jih lahko opredelimo kot svarila, če ne morda tudi 
grožnje.  Taki so bili trije opisi; eden od njih je  bil: »Če ne boš naredila tega, se 
bo zgodilo[…](nekaj slabega)«, 

- Še dveh opisov nismo mogli smiselno klasificirati, osem oseb pa na to vprašanje 
ni odgovorilo.

Zadnji sklop treh vprašanj je spraševal po odzivih na slišanje glasov. 32,9 % slišal-
cev je povedalo, da so se o tem že kdaj pogovarjali s svojimi  bližnjimi (mamo, očetom, 
sorojenci, prijatelji), 67,1 % pa se še ni. Pet od 256 slišalcev je zaradi svojega slišanja 
glasov jemalo »kaka zdravila ali zdravilne pripravke«. Nekoliko bolj diferencirano je 
bilo vprašanje, ali so iskali pomoč v zvezi s svojim slišanjem glasov. Omogočalo je tri 
odgovore:

- 10 od 258 slišalcev ali 3,9 % je odgovorilo pritrdilno;
- 240 ali 93,0 % jih je reklo, da niso iskali pomoči in tudi ne čutijo potrebe po tem;
- 8 ali 3,1 % pa jih je reklo, da pomoči niso iskali, vendar si je želijo.

Razlike med slišalci, ki si želijo pomoči (ali so jo že iskaIi) in tistimi, ki si je 
ne (in je še niso iskali)

Ničelno hipotezo o neobstoju razlik med tema skupinama slišalcev smo statistično 
testirali s pomočjo hi-kvadrat testa in v nekaterih primerih s Fischerjevim eksaktnim 
testom (ker je bil numerus skupine, ki je pomoč že iskala ali bi si jo želela, razmeroma 
majhen). Razlike smo iskali glede na prav vse druge spremenljivke, ki smo jih tvorili na 
osnovi ankete. Teh je bilo 53. 

Med 53 statističnimi preizkusi jih je le 6 pokazalo na statistično pomembnost razlik 
(p<0,05) in sicer: slišalci glasov iz skupine »iskanje pomoči« v primerjavi s skupino  
»neiskalci pomoči«:

- slišijo  glasove pogosteje (odgovor »redno ali pogosto« v 33,3 % nasproti 6,3 
%; p<0,001);
- slišijo  pogosteje glas angelov, svetnikov ali Boga (16,7 % nasproti 5,0 %; 
p<0,041);
- pogosteje menijo, da prihaja glas iz ušes (38,9 % nasproti 17,1 %; p<0,022);
- pogosteje menijo, da prihajajo glasovi po valovih ali telepatsko (16,7 % nasproti 
1,7 %; p<0,001);
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- pogosteje poročajo, da jim glasovi kaj naročajo ali od njih zahtevajo (66,7 % 
nasproti 30,5 %; p<0,007);
- so pogosteje že jemali zdravila ali zdravilne pripravke (22,2 % nasproti 0,4 %; 
p<0,001).

Ugotavljamo, da nismo uspeli dokazati prav veliko (statistično pomembnih) razlik 
v fenomenoloških značilnostih glasov (kakšna je njihova vsebina, od kod prihajajo, ka-
kšne vrste zvoki jih še spremljajo, kakšna je njihova čustvena valenca), kot pomembne 
razlike pa ocenjujemo predvsem tiste, ki govorijo o tem, kako pogosto glasove slišijo in 
ali jim ti kaj naročajo. Ti dve značilnosti tudi drugi avtorji navajajo kot tiste, ki so precej 
pomembne pri odločitvi za iskanje pomoči.

Razprava 

Dobljeni rezultati raziskave o pogostosti in značilnostih slišanja glasov so povsem 
v skladu z rezultati drugih tovrstnih raziskav po svetu in v tem smislu ne predstavljajo 
kakega »novega odkritja«. Vseeno pa – v skladu z logiko znanstvenega dela – pomenijo 
dodatno medkulturno potrditev teze o pogostosti in raznolikosti izkušnje slišanja gla-
sov, saj gre – po našem vedenju - za prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji. Uresničen vzo-
rec raziskave sicer ni reprezentativen, vendar nimamo nobenih prepričljivih razlogov 
za domnevo, da bi bil lahko pojav slišanja glasov pri drugih delih populacije bistveno 
drugačen.

Ker pa gre za prvo slovensko raziskavo na to temo ter prvo srečanje s tovrstni-
mi »domačimi« podatki, se odpira vprašanje njihove družbene in strokovne umestitve 
ali sprejetja. Naš teoretski in raziskovalni pristop je bil nekliničen, kar pomeni, da v 
ospredju našega razmišljanja in zbiranja podatkov niso bile niti klinične populacije niti 
potrebe kliničnih strok. To pomeni, da nismo posebej iskali ali nagovarjali oseb s psi-
hiatričnimi diagnozami, niti jih nismo v anketi po tem izrecno spraševali. Vemo le to, 
da je le 5 od 256 slišalcev glasov (to je skoraj 2 % od vseh slišalcev in manj kot 1 % 
celotnega vzorca) zaradi tega jemalo kaka zdravila, vendar lahko tudi »druge zdravilne 
pripravke«, s čimer smo želeli zajeti samomedikacijo respondentov. Nimamo dobrih 
indikatorjev za morebitne domneve, da so se na našo anketo neproporcionalno bolj od-
zivale osebe, ki so že imele izkušnjo s psihiatričnimi obravnavami, niti take, ki jih niso 
imele. Iz posamičnih izkušenj lahko rečemo le to, da se tako eni kot drugi velikokrat 
izrazito upirajo omenjanju tovrstnih lastnih izkušenj, prvi zato, ker jih potem zadenejo 
neljube posledice v psihiatričnih obravnavah, obojni pa zaradi splošne stigmatiziranosti 
te in podobnih izkušenj.

Pričujoča raziskava se ni ukvarjala podrobneje s slišanjem glasov pri populaciji lju-
di, ki iščejo ali so deležni psihiatrične obravnave. Vendar pa ni mogla potrditi, da bi bilo 
slišanje glasov pri ljudeh, ki so že iskali pomoč ali bi si jo želeli, pogosto ali v veliko 
(fenomenoloških) vidikih drugačno od slišanja glasov pri vseh drugih slišalcih. Razlika 
med obojnimi je predvsem v tem, da prvi slišijo glasove pogosteje in da jim ti pogosteje 
kaj naročajo, kar bi lahko govorilo za slabše soočanje z glasovi in njihovo integracijo ter 
za večjo stopnjo disociacije oz. disociativnega razumevanja glasov. To pa sta lahko dve 
od klinično pomembnih značilnosti slišanja glasov. Tuje raziskave podobno ne najdejo 
velikih (fenomenoloških) razlik med glasovi kliničnih in nekliničnih skupin, kar govori 
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za tezo kontinuitete slišanja glasov (v populaciji in med posameznimi skupinami prebi-
valstva), ter zato s seboj nosi tudi potencial kritike obstoječih sistemov psihiatrične in 
psihopatološke nozologije in klasifikacij. Po našem razumevanju tako slišanje glasov ni 
nujno samo po sebi nikakršen psihopatološki znak, niti ni predvsem to, temveč je zna-
čilnost, ki jo lahko najdemo tako pri zdravih kot pri bolnih, vendar pri slednjih očitno 
skupaj z veliko slabšimi kompetencami integracije. Pri čemer je lahko – zaradi vpetosti 
v drugačen kontekst psihične organizacije in funkcioniranja – slišanje glasov mnogo 
bolj »radikalno«, glasovi bolj obremenjujoči in prevladujoči. Zato menimo, da strokov-
njake (npr. psihiatre, klinične psihologe, psihoterapevte, socialne delavce), ki bodo v 
takih primerih v kliničnem kontekstu presojali, koliko se je situacija slišalca glasov že 
nagnila v psihopatološko področje, spoznanje o pogostosti in relativni občosti slišanja 
glasov ne bi smelo ovirati v smislu, da bi minimalizirali njihov pomen v okviru celotne 
klinične slike duševne motnje.

Naša raziskava se ni ukvarjala posebej in specifično z vzroki slišanja glasov. Sama 
beseda »vzroki« je sicer po našem mnenju »kontaminirana« oz. praviloma povezana z 
diskurzom (psiho)patologizacije pojava. Praviloma se namreč sprašujemo po vzrokih 
bolezni, ne pa po vzrokih običajnih psihičnih pojavov. V tem drugem kontekstu gre 
bolj za raziskovanje mehanizmov in sodelujočih funkcij. V tem (nepatološkem) smislu 
sodobna literatura govori o mnoštvu mehanizmov, funkcij in pojasnjevalnih modelov, s 
tem pa tudi o mnoštvu vrst slišanja glasov, ki torej niso enotna izkušnja, ali pojav, ki bi 
v vseh svojih oblikah vključeval aktivacijo istih mehanizmov ali funkcij. Eden od so-
dobnih, najbolj aktivnih raziskovalcev  na tem področju (McCarthy-Jones in dr., 2014) 
govori o petih precej različnih vrstah SBH, ki jim pripisuje različne vzročne predhodni-
ke, različno odzivnost na različne vrste obravnav, ter različno stopnjo zastopanosti pri 
različnih diagnozah. V tem smislu je torej veliko potrebe po diferenciranem kliničnem 
premisleku.

Nenazadnje je ob spoznanju o velikem številu ljudi, ki izkušajo slišanje glasov, ter 
o precej manjšem številu ljudi, ki so zaradi tega deležni kakih obravnav ali kažejo kake 
izrazite (druge) psihopatološke znake, mogoča tudi teza, da ti prvi predstavljajo nek 
ogrožen ali ranljiv del populacije, ali morda polje »pred-psihopatološke« populacije, 
torej ljudi, od katerih bodo nekateri z večjo verjetnostjo kasneje razvili kake duševne 
motnje (»splošna ogroženost za shizofrenijo«), dobili diagnoze in bodo deležni kakih 
obravnav. Skratka teza, da je slišanje glasov vendarle psihopatologija oz. nekaj, kar je s 
tem v zvezi. Raziskovanje tega  področja je metodološko silno zahtevno, tovrstne razi-
skave pa razmeroma redke, a bi njihov pregled vendarle presegal obseg tega prispevka. 
Naj le na splošno zapišemo, da nekatere raziskave to tezo delno potrjujejo, druge pa 
ne. Ena od najbolj aktivnih raziskovalnih skupin na tem področju, ki to tezo pretežno 
podpira, je npr. zapisala (Johns in dr., 2014: 255), da 

»rezultati nakazujejo, da so SBH predhodnik kliničnih motenj, kadar nastopajo v 
kombinaciji z negativnimi čustvenimi stanji, specifičnimi kognitivnimi motnja-
mi in slabim spoprijemanjem, plus družinsko zgodovino psihoz in okoljskimi 
obremenitvami, kot so stiske in obremenitve v otroštvu. Vseeno pa prognostična 
vloga SBH za specifične psihiatrične motnje ni povsem jasna«. 

Zgornji, precej kompleksen in pogojen odstavek implicira, s kakšnimi težavami bi 
se srečali, če bi želeli slišanje glasov v celoti patologizirati. Odpirajo se namreč vpraša-
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nja o stopnji in obsegu patologizacije tudi mnogih drugih, dosti občih stanj, na primer 
nemirnosti otrok v šolskem kontekstu ali občutij nesmisla in zaskrbljenosti v kontekstu 
obče negotovosti življenja v sodobnem svetu. 

V prispevku večkrat omenjen razkorak med pogostostjo slišanja glasov ter splošno 
stigmatizacijo tega pojava se nanaša na vprašanje »družbene umestitve« tega pojava. S 
tem vprašanjem mislimo na to, ali naj »v družbi« (ki zajema tudi medije, mnenjske vo-
ditelje, publiciste, izobraževalce, različne »pomočniške stroke«) podpiramo skrivanje in 
obsojanje slišanja glasov, ali pa naj spodbujamo normalizacijo in morda, v specifičnih 
kontekstih in na specifične načine, tudi pozitivno vrednotenje tega pojava. Vprašanje bo 
relevantno na eni strani za ljudi z izkušnjami različnih strokovnih obravnav, na drugi 
strani pa za veliko večjo skupino ljudi brez strokovnih obravnav, vendar z izkušnjo 
lastne, nenormativne oz. obsojane izkušnje, ki jo verjetno zaradi tega težje integrirajo 
in z njo živijo. Naš razmislek kaže bolj v smer potrebe po družbeni normalizaciji tega 
pojava.

V skladu s tem razmislekom smo v prispevku za označevanje oseb s tako izkušnjo 
predlagali in uporabljali nov izraz »slišalci« ali »slišalci glasov« (ne pa npr. osebe s 
slušnimi besednimi halucinacijami ali osebe z motnjami slušnega zaznavanja), čeprav 
tega izraza SSKJ ( 2000) ne vsebuje. Menimo, da pri tem pojavu ne gre (nujno ali tudi 
ne pretežno) za motnje, in da je take osebe potrebno poimenovati na način, ki bo bolj 
nevtralno opisen in ne patologizirajoč ter stigmatizirajoč, če že ne promotiven. Tako 
poimenovanje po našem mnenju odpira vrata za iskanje takih načinov dela s slišalci, ki 
bodo prinašali več optimizma in zaupanja v možnosti okrevanja ter razvoja pozitivno 
vrednotenih identitet17. 

Opombe
1 SSKJ (2000) ne pozna besede slišalec, vendar  predlagamo, da se uporablja za ozna-
čevanje ljudi, ki slišijo glasove. Več o tem v poglavju Razprava.

2 Gre seveda za glasove, ki ji sliši posameznik, ne pa tudi ljudje okrog njega.

3 Besede raziskovalci, študentje, pacienti, slišalci in druge, se v tem članku kljub svoji 
moški obliki nanašajo enakovredno na oba spola. 

4 Zahvaljujemo se sarajevskemu društvu Metanoia, ki nam je omogočilo udeležbo na 
teh seminarjih.

5 Glej http://www.hearing-voices.org/hearing-voices-groups/find-a-group/. 

6 Slovenski prevod deklaracije, ki je bila sprejeta na petem svetovnem kongresu slišanja 
glasov leta 2013 v Melbournu, je dostopen na http://www.slisanjeglasov.si/Melbourne.
html.  

7 Corstens in drugi (2014; 286) pišejo: »Za slišalce je ta paradigma  ponudila privlač-
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no alternativo ali dopolnilo tradicionalnim  psihiatričnim pristopom, ki so jih pogosto 
povzeli kot 'poskus utišanja glasov'  — tako samih glasov (Kapur, 2013) kot tudi slišal-
čevega lastnega glasu« (McCabe, 2002).

8 Glej npr. Coffey in Hewitt, 2008. England (2007) piše, da  tradicionalni pogledi v 
zdravstveni negi navajajo na to, da pogovarjanje s slišalci glasov o njihovih glasovih 
pomeni podpirati njihovo psihopatologijo. Tak pogled smo večkrat srečali tudi v Slo-
veniji. Organizacija Intervoice v svojem odprtem pismu Allenu Francesu  (Intervoice, 
2013) napiše: »Biomedicinski model tipično zagovarja tezo, da je najboljša rešitev za 
paciente, ki slišijo glasove, ta, da se najde način za njihovo utišanje, in pogosto odsve-
tuje, da bi se strokovnjaki pogovarjali s slišalci o njihovih glasovih«.

9 Okvir tega članka ne dovoljuje, da bi se lotili - sicer obsežne –  tematike kulturnih in 
zgodovinskih razlik v slišanju glasov.

10 Aleman in Laroi (2009) pišeta, da sta bila od vsega začetka pri raziskovanju slišanja 
glasov prisotni tako psihološka kot medicinska perspektiva. Prva naj bi videla halucina-
torne izkušnje kot kontinuiteto normalnih izkušenj, druga pa  kot diskontinuiteto.

11 V naši raziskavi smo našli, da je 76,9 % anketiranih že slišalo, da jih je nekdo pokli-
cal, čeprav nikogar ni bilo tam; 87,4 % jih je že slišalo zvoniti svoj telefon, čeprav ta ni 
zvonil (kar pa bi se sicer dalo pojasniti tudi s tem, da je lahko nek drug telefon v bližini 
zvonil z enakim zvokom); 34,3 % je slišalo glas svojih misli in 29,1 % se jih je že kdaj 
pogovarjalo z osebo, ki je ni bilo zraven, tako da so slišali njen glas.

12 Aleman in Laroi (2009: 78) pišeta, da raziskave, ki primerjajo halucinacije med zelo različni-
mi skupinami, nakazujejo (včasih zelo opazne) podobnosti v fenomenoloških značilnostih glasov. 
Citirata npr. raziskavo  Leudarja in dr. iz leta 1997, ki so primerjali halucinirajoče paciente z 
diagnozo shizofrenije s študenti medicine, ki so tudi slišali glasove. Avtorji zaključujejo, da so 
našli presenetljivo malo razlik med obema skupinama.

13 Glej Langdon in dr., 2014. Teza, ki bi bila tej trditvi vsaj deloma nasprotna, bi lahko bila, da je 
slišanje glasov znak, ki napoveduje kasnejšo psihopatologijo in potrebo po psihiatričnem obrav-
navanju oz. povečano nagnjenost k shizofreniji. Nekatere raziskave potrjujejo, da so tudi osebe 
v nekliničnih vzorcih slišalcev glasov bolj obremenjene z nekaterimi znaki psihopatologije kot 
pa neslišalci (Sommer in dr., 2010; Johns in dr., 2014). Vendar pa prediktivna vrednost slišanja 
glasov za specifične psihiatrične motnje ni povsem jasna in je pogojena z mnogimi kontekstual-
nimi dejavniki (Johns in dr., 2014). 

14 Longden, 2013.

15 Za pomoč se zahvaljujem kolegici Lari Brglez, ki je v veliki meri sodelovala pri vsebinskem 
razvijanju ankete, pilotskih preizkusih in tudi pri tehnični izvedbi anketiranja.

16 Tu navedeni odstotki se malenkost razlikujejo od odstotkov, navedenih v tabeli 3. Razlike so 
nastale zaradi upoštevanja deleža manjkajočih glasov.
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17 Več o pomenu in diskurzivni rabi besed »voice-hearer« v angleško govorečem prostoru glej v 
Woods (2013).
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Suicide notes and their role in the suicide process 

Poslovilna pisma in njihova vloga v samomorilnem procesu

SHORT ABSTRACT

A new method of approaching the psychological dimensions of the suicide process 
emerged about four decades ago: the study of suicide notes. Following the early 

euphoria regarding the results of this research, it became obvious that suicide notes 
are not a special window for full understanding of this phenomenon. The present ar-
ticle intends to use and contribute to the discourse based model for understanding the 
psychosocial and cultural dimensions of suicide. The re-interpretation of the meaning 
and function of suicide notes as part of the  suicide process is of great importance for the 
understanding and recognition of suicide intent. 

KEY WORDS

suicide, suicide note, farewell letter, discourse, narratives

POVZETEK

Proučevanje poslovilnih pisem samomorilcev, kot nova metoda se je razvila pred 
štirimi desetletji. Po začetnih pričakovanjih se je kar hitro pokazalo, da ti dokumenti 
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je prispevati k diskurzivno zasnovanem modelu razumevanja socio-kulturnih in psiho-
loških aspektov samomorilnosti. Reinterpretacija pomena in funkcije poslovilnih pisem 
v poteku samomorilnega procesa predstavlja pomemben napredek v razumevanju in 
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Introduction 

The study of suicide notes as the last manifestations of the suicidal individuals’ 
representations on their social world may significantly contribute to interpreting the 
process of suicide. Understanding the process is a key to planning and implementing 
effective measures of prevention. The first recommendation on suicide notes research 
was formulated in 1957 in Clues to Suicide: [...]Such notes, read in any quantity, strike 
the reader with richness of the material for clues to affect, conflicts, and motivations of 
the suicidal person. They strongly suggest the possibility of viewing them as projective 
devices [...] from which information may be inferred about the subject« (Shneidman 
and Farberow, 1957, p. 197).

Fifteen years later Shneidman (1973) made some important contributions that un-
derline the importance of a strong cultural factor in the process of suicide where the in-
dividual has to adjust  himself to the communicative »final common pathway«. During 
the last five decades suicide notes research has led to the publication of more than 80 
articles, cited on Medline. On one side the author  (Jacobs, 1967) offers classifications 
of suicide notes, while others present methods to discriminate between genuine suicide 
notes and simulated ones (Edelman and Renshaw, 1982). From the very beginning, 
authors employing various methods of content analysis try to identify or construct cer-
tain elements that reflect psychology-based suicidological theories. 

For example, Leenaars (1985) invented the method of 50 »protocol sentences« to 
test Shneidman’s formulations regarding suicide. In 1989 he stated that »suicide notes 
are an invaluable starting point for comprehending the suicidal act and for understan-
ding the clues and patterns demonstrated by people who actually commit suicide« (Lee-
naars, 1989: 249). 

However, even contemporary suicide note studies (O'Connor and Sheehy, 2000) 
overlooked the fact that suicide notes are the last discursive products of suicidal indivi-
duals, and as such, they are:

- the representations of a  suicidal mind;
- the penultimate social acts of their authors;
- linguistic products serving some important discursive functions during the 
  process;
- turning points in the reconstruction of the life history.

The context of these discursive products is the process of suicide. Therefore, the 
description of some theoretical concepts on suicide is relevant in interpreting the role 
and function of suicide notes.

The suicide process 

The pioneers of suicidology (Farberow and Shneidman, 1961; Ringel, 1969) de-
scribed the basic phenomena of the suicide process. During the 1990’s, Michel and 
Valach (1997) published the theory of goal directed action representing a developmen-
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tal systems theory approach. These authors describe suicide as »a goal directed action, 
seen as an alternative to the original life carrier, which may relate to a relationship [...] 
or work [...] in critical times when a person’s selfevaluation is negative« (Michel and 
Valach, 2001: 235).

Action theory operates with the concepts of goal, intention, plan, strategy, decision, 
evaluation, choice, success and failure as important elements of the suicide process 
(Michel and Valach, 1997).  In their opinion, it  is impossible to commit suicide without 
»working out« the necessary steps of the decision making and implementation process. 
In the mirror of their theory, the suicidal person is perceived as a relatively passive su-
bject of the suicide process, as somebody »caught in the stream of a wild river«.

Michel and Valach (1997) assume that suicide is a much more complex phenome-
non: the process as a »wild river« may seem chaotic and disordered but still obeys 
certain rules including individual, intersubjective and sociocultural dimensions of the 
meaning production process, ending up in a suicide act or in a life preserving »identity 
reconstruction«. An individual is actively engaged into the runoff of the suicide process 
by seeking, constructing or deconstructing meanings in the intersubjective space. 

A particular suicide process starts when the coherence of psychosocial identity dec-
reases due to some psychological, and/or sociocultural changes. In some cases, as a 
result of biological, developmental or early trauma related problems, the psychosocial 
identity of the individual is more fragile than in the average members of the population. 
Such individuals suffer because of negative self representations, feelings of incompe-
tence or the inability to predict the behavior of others or their own future (Oravecz, R. 
and Moore, M., 2004b).

It seems important to stress once again, that such psychological alterations are con-
nected to traumatic or stress induced experiences.

A citation from a suicide notes sample (A.s.h., Suicide Archive, web), written in 
English , reflects the consequences of negative representations and social frustrations 
of a suicidal individual. «[...]  This selfimposed isolation, the rejection, the failures and 
frustrations overwhelm me [...]» 

For such individuals, (even minor) changes in everyday life lead to painful emo-
tions. According to their dissociated and unintegrated  experiences they are unable to 
construct a desirable life carrier or carry out goal directed actions (Gergely, Fonagy and 
Target, 2001). 

The consequences of  a life carrier, burdened with several frustrations and the lack 
of  positive representations regarding his/her own future, may cause a consequent fee-
ling of  despair. Such mental representations are reflected in statements, for example: « 
[...] am tired of failing [...] » or  »[...] I can't go on living like this [...] « (A.s.h., Suicide 
Archive).

In some other cases, identity becomes fragmented due to a major transition. In such 
cases feelings of social incompetence and meaning incoherence are amplified because 
of various types of losses (illness; changes in social status or employment, loss of a 
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significant other): »… I have tried to cope with the pressures but find that I just can't do 
it …«(A.s.h., Suicide Archive).

If the individual experiences negative emotional rebound from such events, descri-
bed as »unbearable mental pain« or »psychache« by Shneidman and Farberow (1957) 
and defined by Orbach (2003) as affective consequences of »… the extreme negati-
ve changes in the way the ‘Self’ was previously being experienced and in the way it 
functions« (Orbach, 2003: L:192 ), it has to take some adaptive (or maladaptive) steps 
to avoid the painful emotions accompanying these changes. Unbearable psychological 
pain is described here as the key moment in the development of the pre-suicidal process: 
»Suicide occurs when mental pain is deemed by the person to be unbearable« (Shneid-
man 1993, p. 51).

According to the available coping strategies of the individual, two subprocesses 
can be identified in the suicide process: adaptation, which allows the individual to re-
store the coherence of individual identity by using creative potentials or interpersonal 
support, and the process of selfdestruction leading towards death. At first glance, the 
process towards a bearable life and the wish to avoid »psychache« runs counter to the 
process leading to selfdestruction, but the situation is more complex than that (Orbach, 
2003). Suicide notes and farewell letters often contain statements like these: »[...] I feel 
calm and at peace and grateful that I can go to sleep painlessly [...]«, or  »[...] Though 
I am about to kick the bucket I am as happy as ever. I am tired of this life so am going 
over to see the other side [...]« (Ževart and Terček, 1969).

If individuals fail in their efforts to restore the coherence of their previous life hi-
story, the level of their emotional distress increases. »[...] I cannot continue any longer. 
The pain has become too unbearable. My problems are insoluble [...]« (A.s.h., Suicide 
Archive).

According to both clinical and research experiences of the authors, the growing fe-
elings of helplessness, »inner torture, perturbation, and surfeit of negative emotion« 
(Orbach, 2003: 193) contribute to the weakening of »life preserving« intentions and the 
dominance of death-oriented thinking: »[...] My mind -- always warped and twisted -- 
has reached the point where I can wait no longer -- I don't dare wait longer [...]«.

The authors of this article suppose that »life preserving« and »pro-suicide« elements 
of cognition may compete for dominance. The outcome of a particular suicide process 
depends on the construction of a coherent reality by rejecting the »life preserving ele-
ments« as well as positive emotions and accepts suicide as the only possible alternative 
for resolving the unbearable psychological pain. It seems that suicide depends on a com-
plex discursive process, incorporating the elements of social, cultural, interpersonal and 
individual. By using a metaphor, the individual is immersed in the suicide related dis-
course offered by the culture and transferred by common language use. Fekete (2004) 
studied the Hungarian suicide epidemics following the suicide of prominent persons . 
He concluded that culture incorporates the particular suicide case into the general suici-
de-related discourse. During the 80's, the suicide rate of Hungary was the highest in the 
world. According to the anomy of the society and the lack of a positive future perspec-
tive, suicide, as a low threshold solution of  problems impregnated the media, language 
use and even the metaphorical elements of everyday communications. The sensationa-
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listic media presentation of some particular suicides of prominent persons, like the first  
Hungarian beauty queen, or a popular singer contributed to the development of  suicide 
epidemics. Even more significant was the influence of Attila Jozsef, a popular poet, who 
ended his life in 1937, under the wheels of a train. The identification of suicidal indi-
viduals with him and his poetics was ever present. Some of these elements are present 
even in contemporary suicide notes. 

 In the opinion of the authors of the article, suicide my permeate and steep the langu-
age, by use of symbols and even by the modification of syntactic elements. For example, 
some languages like Slovene and Hungarian, both with a significant suicide rate, use 
double negations in their language. As it will be presented below, negation and negative 
linguistic elements are important elements of the suicide discourse. According to the 
definition of the culture, that it is the system of shared beliefs, values, customs, and be-
haviors, that the members of society use to cope with their world and with one another, 
and that are transmitted from generation to generation through learning, the suicide – 
related discourse contains many symbols where the culturally transferred meaning is the 
»sediment« of suicides committed by the members of the community or society during 
the past. The meanings of such symbols are dynamic, continually transforming and 
adapting according to new events, historical situations, changing myths and beliefs etc. 

Discourse - related elements of the suicide process 

Suicide takes place in the context of the actual and the historical, in real, symbo-
lic, and even fantasy level interactions between the individual and his/her sociocultural 
world. Suicide notes have an important role in defining or even transforming the rela-
tions between the suicidal individual and the elements of intersubjective space. They 
have the power to guide the suicidal individual to make the last step towards death or 
redirect the suicide process to a life preserving outcome. Discursive elements playing a 
major role in the process will be discussed below:

a) Harmonization with suicide-related meanings

The content analysis of suicide notes and suicide related texts presented on the In-
ternet has confirmed (Oravecz, 2004b), that a firm decision to commit suicide is not 
sufficient in itself to complete the suicide act. »Harmonization« of the representational 
system of the suicidal individual with the discourse of suicide seems to be necessary 
to develop a coherent reality, including the elements of individual and cultural, past 
and present. On the one hand, members of a certain society, sharing the same language 
and culture can commit suicide only by accepting the values, rules and other culturally 
transferred elements.«Suicide with a hostile intent«, a specific ritual performed in some 
native communities (Counts 1980) well reflect the need to adapt the individual to the 
culture in an intent to commit a »proper« suicide.

On the other hand, the suicidal individual has to eliminate, tread out »life preser-
ving« thinking, positive emotions, elements of a suitable future. »Harmonization« is 
an active process, which can happen through an immediate dialogue of two persons but 
sometimes the transformation of internal »thought systems« and contents happens thro-
ugh writing suicide notes, farewell letters, testaments, suicide related e-mails etc. The 
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final sequence of the suicide process serves the goal of minimizing the suicidal person’s 
cognitive incoherence by integrating the suicide related thoughts, representations and 
emotions into the Self (Osváth, Fekete and Takahashi, 1998; Erdős, 2006). 

A statement, discovered in a pre-suicidal communication on the Internet (A.s.h., Su-
icide Archive) clearly reflects the result of »harmonization« of internal thought system 
with suicide. »I feel justified in terminating a life which no longer holds any hope of ha-
ving the essentials which make it worth living«. By »writing out« such statements, the 
suicidal person contributes to the developing coherence of the »inner« suicide related 
discourse. »You win, I can't take it any longer, I know you have been waiting for this to 
happen. I hope it makes you very happy, this is not an easy thing to do, but I've got to 
the point where there is nothing to live for, a little bit of kindness from you would have 
made everything so different, but all that ever interested you was the dollar«.

The above quoted sentences from a suicide note show that in the mind of a suicidal 
individual there is a coherent mental representation on the necessity of suicide, without 
any doubt or ambivalence. This absence of ambivalence appears before someone com-
mits suicide. The authors of this article believe, that without such a coherent mental 
representation, suicide is not even possible. Sometimes, elements of the suicide notes 
obviously serve the intention of reducing death anxiety. A statement, appropriate for the 
externalization of death anxiety may reduce it. On the other hand, communication of 
such contents may pique the interest of other members of the community to offer some 
reasonable contribution. »I think I am more frightened about what lies beyond, whether 
it is something even worse than what life is« (A.s.h., Suicide Archive).

b) Pro-suicide and life saving messages

A suicidal person faces numerous »pro-suicide«, »pro-choice« and »life-saving« 
messages during the process in which the response of social environment is embodied. 
»Pro choice« statements suggest that »you have the right to commit suicide and I will 
not hinder you«. On the contrary, »life preserving« statements, such as: »Please, don't 
do this. I care for you with all my heart and soul [...]« either suggest positive support 
and empathy or a conviction that life has an absolute value and suicide is not acceptable. 

The most powerful ones are the »strong statements« suggesting, recommending or 
even ordering suicide as the solution to the problems of the individual. Some direct 
messages also act as »pro-suicide« or »pain producing« by evoking negative Self repre-
sentations in the potentially suicidal individual. A statement, like »Put the barrel in your 
mouth. Do it in public it’s good for everyone to see human brains splattered all over the 
place« may definitely increase the commitment toward death in a suicidal individual 
(A.s.h., Suicide Archive).

Pro suicide statements like: »I've tried so hard to make our lives pleasant and lova-
ble, but you didn't seem to care. You had great plans which didn't include me. You didn't 
respect me [...]« or »You can't hurt me further and anyone else. I was a ‘toll’ while you 
needed me or thought you did [...]« (A.s.h., Suicide Archive), can be made  even by the 
suicidal individual, reflecting the self-related representations as perceived by them. To 
a certain extent, »pro-suicide« and »life-saving« statements are competitive within  the 
suicide process, and their effect depends on the level of congruity with the intentions of 

Robert ORAVECZ, Márta B. Erdös, Ana MROVLJE 



76

the suicidal individual.

Some discursive elements (statements, expressions, etc.) can be incorporated into 
the particular suicide discourse that is developing more and more, while others fit into 
the concept less and less. In this process »life oriented« statements become less relevant 
and coherent with the suicide oriented cognition of the suicidal individual. It seems that 
such persons even actively seek negative statements, negative emotional contents or a 
direct (external) confirmation of the thought that suicide is the only solution for them. 
This selectivity in the perception of communication  is in line with Ringel’s concept  of 
dynamic distraction and the phenomenon of »ultimate constriction« described by Kelly 
(1963):

»Please, don't think I did this because of you. I'm fucked. But I do love you very 
much. I just can't cope.«

The special discourse of suicide notes allows the individual to address similar state-
ments to the intended readers and use the discursive act as a source of further, often final 
harmonization of their cognition close to the end of the suicide process. 

c) Ambivalence and cognitive ambiguity

Emotional ambivalence and cognitive ambiguity - as major »obstacles« to the de-
velopment of a coherent individual suicide discourse - may often serve as protective, 
potential »life saving« elements: »I think I am more frightened about what lies beyond, 
whether it is something even worse than what life is« (A.s.h., Suicide Archive).

Although ambivalence is very characteristic of certain phases of the suicide process, 
it is not present in the final phase (Wedler, 1987). It seems  that suicide takes place when 
the ambivalence and ambiguity is resolved through a discursive process which needs 
the active engagement of the suicidal individual: »I must have been born to suffer«, »I 
do not want to live anymore«, »The grass is greener on the outer side«(it is normally not 
‘outer’ but ‘other’) (A.s.h., Suicide Archive).

d) The role of negation 

According to Crystal (1991 L: 231), »Negation is a morphosyntactic operation in 
which a lexical item denies or inverts the meaning of another lexical item or constructi-
on.« The English language uses »not«, »-non« or »-un« elements, to express negation. 

Kézdi (1995) the pioneer of discursive suicidology stressed the role of linguistic 
negation in constructing a discourse of suicide and identified it as an important marker  
in the suicide process. The rate of negation (in a linguistic sense) proved to be higher in 
suicide related texts than in a random control sample. Also Osváth, Fekete and Tiringer 
(1996) found that the number of various forms of negation is higher in a Hungarian 
suicide notes sample as compared to German and English samples. In  cultures with 
a high suicide rate suicide related texts contain a greater number of words of negation 
(Oravecz, 2001). Frequent use of negation is an inherent element of farewell letters 
written in both Slovene and Hungarian languages.
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According to the research outcomes of a transcultural suicide notes study (Oravecz, 
2003), linguistic expressions of negation are often connected with verdictive (Austin, 
1962) statements. It seems that suicidal individuals require negation to construct self 
related statements. This is how the negation of self is manifested in language use: »I am 
not insane. My mind was never more clear.«, »This is no way to live.«, »You will say I 
am crazy and I can't go on this way just half living« (A.s.h., Suicide Archive).

e) Direct and indirect suicide expressions

The statistical analysis of suicide related texts, for example suicide notes, crisis com-
munication and internet related texts confirmed that negation (as procedural content) 
is more closely connected to suicide than direct or indirect expressions (as conceptual 
content) of suicide (Kézdi, 1995, Oravecz, 1999, Osváth, Fekete and Tiringer 1996).  
The correlation analysis of the Internet related data (Oravecz, 2004b) showed that there 
is a »strong tendency« toward a significant correlation between negation and direct and 
indirect suicide expressions, but not between direct and indirect suicide expressions. In 
concrete suicide notes and even in Internet related suicide texts, negation is frequent du-
ring the development of suicide related discourse, the impression making, presentation 
of the problem and seeking information and support. Later, during the suicide related 
discourse, linguistic elements, appropriate for negation are less frequent. 

f) Reality deconstruction and reconstruction

The process of suicide starts when the coherence of individual identity decreases to 
a level that representations about a bearable life in the future are unattainable. Fragmen-
tary elements of social and self related representations still connect the »inner world« 
of the suicidal individual to social life. The course of the suicide process includes active 
deconstruction of preexisting reality representing a »pro-life« orientation and a process 
of alternative reality construction which contribute to the development of a reality sy-
stem coherent with the pro-suicide orientation of the suicidal individual. As it appears 
from suicide note research (Oravecz, 1999), persons intending to commit suicide so-
metimes have to destroy or »deconstruct« their reality to resolve the problem of emo-
tional ambivalence and cognitive ambiguity. The process of reality deconstruction is a 
discourse related process employing performative acts (mostly verdictive statements) 
to implement or to consolidate the self representations coherent with self destruction.  
A statement like »my life has become a living hell, and is so unbearable« serves as an 
appropriate discursive tool to cut the existing positive representations which connect 
the suicidal individual to the rest of the world. Resolution of ambiguity and ambivalen-
ce - the construction of a»negative, pro-suicide oriented reality« - leads to a decrease 
in cognitive dissonance. The disappearance of positive future representations seems 
necessary to move the individual towards suicide as the only solution. 

Positive relationship and attachment to others protect a person against self destruc-
tive processes. The suicidal person needs to »destroy« positive relationships and repre-
sentations towards the self and others. Paradoxically, the act of disconnection someti-
mes appears as a pain reducing act by resolving the ambiguity and ambivalence of the 
suicidal individual but the deconstruction of pre-existing reality and the consequent 
lack of a positive representation of the future pushes the suffering person towards death 
( Oravecz, 1999).  
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Leave taking

Farewell letters are texts concentrated around the final statement and farewell. They 
are addressed to those for whom the author’s absence will be significant. The author’s 
absence at the moment of reading is a major constituent of such texts representing the 
ultimate element of a dialogical effort. The impossibility of any further interpersonal 
negotiation about the meaning influences both the structure and the content. 

A content analysis of farewell letters (N=45) written by Slovene patriots sentenced 
to death and executed by the German occupation authorities during the Second World 
War was performed. (Oravecz, 1998; Oravecz and Erdős, 2006) Results showed that 
more than 90% of the texts contain genre-specific structural variables, as the »addres-
see« the »signature« and a »leave taking phrase« at the end of the text, for example: 
»Pray for me!«, »We will meet over the clouds«, »Sorry for causing so much pain«,  
»Preserve me in a good memory« (Ževart and Terček, 1969).

Content elements in the farewell letters were quite uniform. The most frequent emo-
tions represented were feelings of guilt and love: »guilt« in the sense of causing suffe-
ring to the beloved and »love« as a positive feeling expressed towards the addressees. 

Oravecz (1999) performed a comparative analysis of (N=50) contemporary suicide 
notes, written in the Slovene language to test whether  they follow the same content and 
structure as the farewell letters of the second world war patriots. Suicide notes written 
by suicide completers had a less coherent structure and they were less uniform in their 
content. In 32% of them no addressee was  mentioned. Leave taking phrase was present 
in 58% and signature only in 54%. Further comparison of Slovene suicide notes (N=58) 
with samples of Hungarian (N=54) and English suicide notes (N=52) (Oravecz, 2002) 
showed no significant differences in the presence of structural elements. The survey 
confirmed that less than half of all the suicide notes written in the three different langu-
ages were structured like farewell letters.  

The discursive expression of leave taking may serve as the symbolic act of preven-
ting the »disappearance« of the suicidal individual. The description of instructions, re-
garding funeral ceremonies frequently present in suicide notes may reflect two different 
intentions of the suicidal individual:

- To be buried avoiding funeral ceremonies and further remembrance (crema
  tion, offering the body to medical institution etc.);
- To order unusual, pompous funeral ceremonies, even making a list of people,   
  who have to attend the funeral (ordering music, decoration etc.).

These instructions reflect the self representations of the author of the given suicide 
note, which may vary from a sharp rejection of existence to a need for compassion ad-
dressed to the social environment or even a wish to survive in the collective memory 
of the family or community. Farewell letters contain a significant »amount« of positive 
emotions and representations toward others, generally the intended readers. Similarities 
between the farewell letters of the patriots and suicide completers suggest that farewell 
letters (of any kind) serve as spiritual connectors between the authors and the intended 

Suicide notes and their role in the suicide process 



79

readers in the moment of final farewell. Such texts ultimately harmonize the relation-
ship between the survivors and the persons who will be dead at the moment when the 
letter is read. The intention of the authors (independently from the reason of dying) is 
to leave behind a positive relationship with the beloved. Such an ultimate message may 
help the suicidal individual to survive through the spiritual connection with family and 
community members. Harmonization of the relationship with family and community 
members may reduce death anxiety (Oravecz and Erdős, 2006). Some suicidal persons 
use this way of »resolving« the relationship with concerned others to eliminate the last 
»obstacle« before committing suicide. 

Suicide notes that are not structured as farewell letters often contain negative emo-
tions and even hostile intent towards the intended readers. Sometimes, the same person 
writes both kinds of suicide notes, usually to different intended readers (Oravecz, R., 
2003).  According to these findings it may be concluded that the »style« of suicide notes 
depends more on the relationship between the suicidal individual and the intended rea-
der and on the role of the note in the process of suicide than on neurobiological aspects 
of the suicidal mind (Oravecz, R. and Moore, M., 2004b).  

Conclusion

The sentence: »Even though I hate the life I live with such a passion, to pull the tri-
gger seems so difficult«, which was written by a suicide completer clearly reflects the 
horror which follows a person along the suicide process. The discursive suicidological 
approach has developed new perspectives  on the process leading to self destruction. 
The analysis of the narrative elements retrieved from suicide related texts lead to the 
conclusion that the suicide process requires an active, intrapsychic and interpersonal en-
gagement in constructing new meanings and representations which allow the particular 
individual to take his or her life. 

 
Suicide is even after a hundred years of intensive research activity still a complex 

phenomenon, difficult to understand and even more difficult to prevent, especially in the 
settings of psychiatry and psychotherapy. The intention of the authors with this presen-
tation of the discursive aspects of suicide was to offer a model to psychotherapists and 
other clinicians, involved in the treatment and prevention of particular suicide cases, 
based on cultural-anthropological, linguistic and psychological elements. 

If  therapists and other clinicians accept the relevance of interpersonal influence on 
the development of the suicide process and suicide related cognition, the possibility of 
their life-saving interactions increase and the possibility of wrong interventions, serving 
the goal of harmonization of the individual cognition with suicide, decrease. On the 
other hand, the chronological development of the suicide process, expressing in some 
impressive elements may increase the suicide-related awareness of the therapist. 
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Comments

A.s.h., Suicide Archive, web: http://archive.ashspace.org/ash.xanthia.com/ 
(20/6/2014)

*According to  a legal  verdict, some contents of the A.s.h. website, including the 
»memory site« and the archives of the A.s.h. community, are not accessible at the time 
of publication of the article. 

The suicide notes of Slovene patriots, executed during the second world war, were 
collected and published by Ževart M. and Terček S. Some fragments of suicide notes, 
quoted in the article, were translated from the Slovene suicide notes sample, which was 
received from the Ministry of Internal Affairs in 1998 and 1999. 
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O Lacanu

About Lacan

POVZETEK

Jacques Lacan, znan tudi kot French Freud, je gotovo eden najbolj vplivnih ter tudi 
najbolj kritiziranih psihoanalitikov, ki so delovali po Freudu. Njegov kontroverzni 

ugled izvira iz dialektične narave njegovega mišljenja ter iz poskusa, da bi se izognil 
pogosto neizogibnemu, determinističnemu vplivu jezika. Kakorkoli, Lacanove teorije 
in njegov radikalno drugačen zorni kot predstavljata pomemben prispevek k psihoanali-
tčnemu pogledu na človeka ter na patologijo psihološkega delovanja. Lacan, ki je svoje 
delo označil kot vrnitev k Freudu, je istočasno oblikoval mnoge inovativne koncepte ter 
se, predvsem s teorijo o jeziku, precej odmaknil od Freuda. Na naslednjih straneh za-
objemam Lacanove osnovne koncepte, v želji, da bralca vpeljem v svet kontroverznega 
misleca.
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SHORT ABSTRACT

Jacques Lacan, also known as the French Freud, is one of the most influential and also 
one of the most criticized psychoanalysts after Freud. His controversial reputation 
partially originates from the dialectical nature of his thinking and from the attempt to 
avoid the often unavoidable deterministic influence of language. In this sense, Lacan’s 
theories and his radically different viewpoint present an important contribution to the 
psychoanalytical view on a human and human pathology. Lacan, who denoted his work 
as a return to Freud, also created new and innovative concepts, especially  his theory 
of language  that considerably distanced  him  from Freud . On the following pages I 
present Lacan’s basic concepts in order to introduce the reader into the world of this 
controversial thinker.
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EXTENDED ABSTRACT

Jacques Lacan, also known as the French Freud, is  one of the most influential and 
also one of the most criticized psychoanalysts after Freud. His controversial reputation 
partially originates from the dialectical nature of his thinking and from the attempt to 
avoid the often unavoidable deterministic influence of language. In this sense, Lacan’s 
theories and his radically different viewpoint present an important contribution to the 
psychoanalytical view on a human and human pathology. Lacan, who often denoted 
his work as a return to Freud, also created new and innovative concepts, especially the  
theory of language that distanced  him  considerably from Freud.

A specialty of Lacan is the frequent use of word twists. He used them to avoid the 
populist everyday language which, according to him, determines a man decisively. He 
wanted to highlight the inevitable normalisation of the use of  everyday language whose 
use is often indiscriminate. Furthermore, he also highlighted the importance of language 
in the psychoanalytic process. His style of expression, which was known as  not easy to 
understand, had a specific function. The use of seemingly hard to understand language 
was an attempt to come closer to the characteristics of the patient’s language in the ana-
lytic situation. In this sense he differentiated between the language used in the analytical 
discourse and  clear communicating for didactic purposes.

His works often drew attention to the frequent simplifying of psychoanalytic theories, 
particularly the ego psychologists and behaviourists. He was markedly anti-biologically 
oriented which was a rarity in his day. In the 30s it was widely accepted that mental 
disorders had an organic origin, but Lacan did not agree with this.  He was convinced 
that insanity could not be explained on the basis of an  organic origin and that doctors 
who tried to explain it in this way did so only in order  to objectivize the causes of 
mental deviations. His interpretation of insanity is different;  he compared insanity to 
the discourse as used in a patient’s attempt  at communication which should be under-
stood in order to be properly interpreted. He described himself as a distinct Freudian 
and throughout his career he kept emphasizing his return to Freud. Although it is true 
that he applied  Freud’s fundamental  concepts for the development of his theories, he 
used them to develop a separate, distinctly different thought system. He often told his 
students that although they might call themselves  Lacanians,  he would remain a Freud-
ian. His theories are outstanding, especially the theory of language which significantly 
distances him from Freud  (Sarup,1993). 

A considerable part of Lacan’s work concerns the structure of the subject  which he 
divided into  symbolic, real and imaginary. The three categories are radically separated 
from each other and constitutionally completely different but, at the same time necessar-
ily connected and overlapping. The outline of the three psychological components can 
be seen as an obvious correspondence to Freud’s ego, superego and id. However, Lacan 
not only renamed Freud’s psychic elements, but moved away from Freud’s concept of 
the  psyche and explained it in his own unique way.

The imaginary is of central importance as it  represents the mirror stage and the for-
mation of the ego. Lacan emphasizes the drama of the moment when an infant sees 
himself  in a mirror as a whole being and not as a fragmented body. The mirror stage 
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happens when an infant is between six and eighteen months old. This event marks the 
beginning of the identification with the reflection of oneself which, according to Lacan, 
represents the beginning of the development of the ego. The ego, according to Lacan, 
develops through the »identification with an infant’s picture.« (Qazi, 2011: 5). The in-
fant’s identification with the image that it sees in the mirror is crucial because it makes 
him or her realize that he or she sees themselves as a whole integrated unit. At the same 
time the infant’s integrated, corporate identity, paradoxically alienates the infant from 
themselves. Ego, for Lacan, emerges in the moment of alienation and the fascination by 
an individual’s reflection in the mirror. Thus, for Lacan, ego is always the product of im-
ages, the mirror reflection and is always in the function of the imaginary (Homer, 2004).

The imaginary and the symbolic  constantly overlap, just like the rings in the Borromeo 
knot. The symbolic  coincides with the structure of the language; when  an individual 
becomes a subject and starts to use  language. Lacan asserts that once an individual 
reaches the symbolic , there is no way back to the pre-verbal, archaic state of the psyche. 
The symbolic  is the world that inevitably creates separation and division (Lacan, 1977).

Before entering the symbolic, an infant does not use language, because its use is super-
fluous. The infant has a sense of unity and magic, their needs are met without needing  
to use language. The mother, who is attuned to her infant, fulfils the baby’s wishes, 
and therefore the infant by using language feels separation, the end of oneness and al-
ienation. In this context,  the word itself is the presence that resulted from the absence 
(Lacan, 1994). Frustration, which is otherwise an integral part of psychoanalytic thera-
py,  stems here from the fact that the main tool of psychoanalysis – language, is based 
on the absence and abstraction of the real. Language as such exceeds an individual who 
is symbolized by the others even before he or she comes into the world.  Lacan  poses 
the question if we are really the ones who speak language, or is it perhaps vice versa, 
and language speaks us.

The real is the third category  used by Lacan to interpret human experience and percep-
tion. The real is outside of the imaginary and cannot be labelled as it exists beyond the 
symbolic and the imaginary. If we take a very precise look at an object, we will recog-
nize its texture, weight, colour, shape, its possible cracks and all other details. However, 
these are only symbolic designations that help us determine a specific object. The ques-
tion is whether our knowledge of the object really represents the object– the reality of 
the object. According to Lacan, the real tends to slip away because of our deterministic 
mind and its blind spots. Explaining the concept of the real, Lacan often referred to the 
work of the philosopher Emile Meyerson, who explained the real as »ontological abso-
luteness, a real being as it is« (Meyerson, 1925: 79; the Roustang, 1986: 61).

 The concept of desire appears again and again in Lacan’s writings. His concept of de-
sire (fra. désir) is wider and more complex than Freud’s wish (ger. Wunsch), which was 
used by Lacan as the  foundation for a modified in-depth understanding of his concept of 
desire. Freud’s Interpretation of Dreams (1900) investigates the disclosure of infantile, 
archaic desires, which persist in the unconscious and express themselves in a dream, but 
remain more or less under the influence of repression during the day.

Unconscious desire or désir, to which Lacan is dedicated, remains central to psycho-
analysis. In this context, one of the goals of psychoanalysis remains the analysant’s 
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realization of their own desires and their verbalization in the relationship with the psy-
choanalyst. However, since the language itself is presented as an alienation from reality, 
the effectiveness of the patient’s verbalization of desires remains questionable. Lacan 
asserts that the basic feature of human desire is that it always emerges in the relationship 
with the Other who is, on the other hand, always determined by the social discourse. La-
can emphasizes that the desire is not a natural, innate striving for one or another thing, 
but that one’s desire is always the desire of the Other. This means that an individual 
wants to be noticed by the Other or that they desire what they assume the Other desires; 
in other words, they want what the Other lacks. In this sense, we always desire what the 
Other desires (Lacan, 1996, 1977).

Another topic that I will discuss is the importance of the analyst’s desire in the psy-
chotherapeutic process. When talking about  desire, Lacan thinks of the desire that the 
patient attaches to the psychoanalyst, which means that the psychotherapist presents to 
the patient as the subject »who desires« and »the subject who knows«. At the same time 
the analyst’s desire relates to the genuine desire that the psychoanalytic process would 
progress in a good way. Lacan believes that one of the main tasks of the analyst  was 
not to reveal to the patient what they desire for them. In this context, he underlines the 
importance of the discretion of the analysts’ wishes during the psychoanalytic process, 
as just such a hidden desire remains the engine of the whole process. The analyst’s en-
igmatic desire encourages the manifestation of transfer and the patient’s fantasies in the 
analytical relationship (Fink, 1999).

Overall the distinguishing feature of Lacanian psychoanalysis is  his different view on 
the subject’s structure. The subject as well as the psychoanalytic process are, according 
to Lacan,structured around the fact that people, by thinking and speaking, inevitably 
combine individual signifiers and signifying chains. The participants often left Lacan’s 
seminars with many new questions as his dialectical way of presenting knowledge made 
them and Lacan himself face the conflicts which he simultaneously combined into the 
closed concepts.

Lacan left a legacy which has been confirmed by the contemporary Lacanians, who are, 
belonging to different walks of life, scattered around the world. He tried to discover 
what decisively influences our thinking and how language,  denomination and the iden-
tification with one’s own image, dominate the human experience. Lacan says that we 
use language in a way that goes far beyond what we actually say. At the same time he 
reminds us of the fact that we are determined by language and that language is much 
bigger than a human being itself. 
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Uvod

»We don't speak language, language speaks us«1

Jacques Lacan (1901-1981), znan kot eden najpomembnejših in najbolj kontraver-
znih psihoanalitikov po Freudu, je modificiral mnoge Freudove teorije ter temeljito 
preoblikoval psihoanalitični pogled na človeka. Posebnost Lacanovega izrazoslovja je 
pogosta uporaba besednih iger, s katerimi se je želel izogniti uporabi populističnega, 
vsakdanjega jezika, za katerega je verjel, da človeka odločilno determinira. Želel je 
osvetliti neizbežno normalizacijo običajnega jezika, katerega uporaba je, po njegovo, 
pogosto nekritična. Poudarjal je pomembnost vloge jezika v psihoanalitični obravnavi 
ter njegov pomen obravnaval zelo široko in drugače kot psihoanalitiki dotedaj. Lacanov 
način izražanja, ki so ga pogosto označevali za težje razumljivega, je imel zanj posebno 
funkcijo. Sam se je z uporabo dozdevno nerazumljivega jezika poskušal približati paci-
entovem govoru oziroma prevzeti značilnosti analizantovega jezika v analitični situaci-
ji. V tem smislu je razlikoval med jezikom, prisotnim v analitičnem diskurzu ter jasnim 
izražanjem v didaktične namene.

Skozi dela je opozarjal na pogosto poenostavljanje psihoanalitičnih teorij, predvsem 
ego psihologov in behavioristov. Naravnan je bil izrazito anti-biološko, kar je bilo v 
njegovih časih redkost. V 30. letih je bilo splošno sprejeto stališče, da imajo duševne 
motnje organski izvor, do česar je bil sam odklonilen. Prepričan je bil, da zdravniki 
glede na organski izvor ne morejo razložiti človeške norosti ter, da to poskušajo le v 
svoji težnji k objektivizaciji vzrokov duševnih deviacij. Njegova razlaga norosti je dru-
gačna, norost primerja z diskurzom, ki je poskus pacientove komunikacije in ki mora 
biti ustrezno tolmačen, da bi ga lahko razumeli. Samega sebe je označil kot izrazitega 
freudovca ter vseskozi poudarjal svoje vračanje k Freudu. Res je, da za razvoj teorij 
uporablja temeljne Freudove koncepte, vendar iz njih razvije ločen, izrazito drugačen 
miselni sistem. Svojim učencem je večkrat dejal naj bodo Lacanovci, če želijo, vendar 
on ostaja Freudovec. 

Njegove teorije so izstopajoče, predvsem teorija o jeziku, s katero se odločilno od-
dalji od Freuda (Sarup, 1993). V svojih delih se razkriva kot inovativen mislec, ki nam 
ponuja preoblikovanje Freudove misli.

Začetki

Lacan ali French Freud je izredno bran ter kritiziran avtor, katerega občinstvo je 
kmalu preseglo meje psihiatrije in psihologije. Njegova dela so navdihnila filozofe, pi-
satelje, režiserje ter druge umetnike. Seminarji, ki jih je organiziral, so bili milo rečeno 
kontroverzni, pogosto se je zgodilo, da so poslušalci imeli ob koncu njegovih predavanj 
več vprašanj kot odgovorov. Lacanov način govora je sam po sebi enigmatičen ter vča-
sih nasprotujoč. Lacanovi teksti so gosti, eliptični in včasih neprebojni, njegove teori-
je pa so vse prej kot statične, saj je svoje postavke neprenehoma nadgrajeval. Tekom 
svoje kariere je prijateljeval z mnogimi znanimi umetniki, med drugim s Salvadorjem 
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Dalijem, Andreom Bretonom in Pablom Picassom, čigar osebni zdravnik je postal v 
kasnejših letih (Homer, 2005).

Kot dijaka katoliške šole ga je izrazito očarala filozofija, pokazal je veliko zanimanje 
za spise Barucha Spinoze (1632 – 1677), ki se je poglavitno osredotočal na idejo božje 
eksistence in kavzalnega determinizma. Lacan je bil bister, a ne pretirano izstopajoč 
učenec. V Parizu je zaključil študij medicine, kasneje pa se je specializiral na področju 
psihiatrije, kjer je izkazal zanimanje za preučevanje psihotičnih stanj. V svojih tridese-
tih, ko je bil na poti, da postane konvencionalen psihiater, sta nanj naredili vtis dve inte-
lektualni srečanji. Prvo se je zgodilo leta 1930, ko je med listanjem nadrealistične revije 
naletel na članek takrat še skoraj neznanega Salvadorja Dalija, ki je v članku razglabljal 
o svojem, izrazito umetniškem pogledu na fenomen paranoje. Drugo je bilo njegovo 
srečanje z deli Sigmunda Freuda, ki je odločilno zaznamovalo njegovo doživljenjsko 
vpletenost v psihoanalizo ter v njeno preobrazbo (Homer, 2005). 

Začetki psihoanalitičnega gibanja v Franciji so bili težki. Francozi so psihoanalizo 
zavračali na vseh frontah. Kot pravijo kritiki so »Francozi nasprotovali psihoanalizi s 
toliko različnih smeri, da bi lahko govorili o anti – psihoanalitični kulturi (Turkle, 1992: 
27). Psihoanaliza je bila pod strogim medicinskim okriljem, francoska psihiatrija pa je 
bila še v poznih 50-tih letih naravnana izrazito anti-psihoanalitično. Lacanova pot k psi-
hoanalizi je bila drugačna ter precej neobičajna za takratne zdravnike. Svojo povezavo 
s psihoanalizo je sklenil preko takrat nastalega nadrealističnega gibanja v Franciji. Li-
terarno in umetniško gibanje nadrealistov je vzniknilo ob koncu prve svetovne vojne v 
Parizu. Osrednja figura takratnega nadrealističnega gibanja, André Breton, ki je sam bil 
dober poznavalec Freuda, je razvil metodo spontanega pisanja, s katero je pisatelj lah-
ko intenzivneje prihajal v stik z nezavednimi željami in mislimi.  Podobno so v tistem 
času Salvador Dali ter drugi nadrealistični slikarji na svojih platnih odkrito uprizarjali 
realnosti svojih sanj. V tem času je Lacan začel opravljati učno psihoanalizo pri znanem 
psihoanalitiku Rudolphu Loewensteinu, ki je bil priznan s strani Pariškega psihoanali-
tičnega združenja. Kljub njunemu vihravemu odnosu je Lacanova učna psihoanaliza pri 
Loewensteinu trajala kar šest let, kar je bilo za tiste čase nadpovprečno dolgo (Homer, 
2005).

Triada psihične realnosti

Velik del svoje teorije je Lacan zaobjel v oris triadne urejenosti strukture subjekta, ki 
jo razdeli na imaginarno, simbolno in realno. Vsi trije redi so radikalno ločeni drug od 
drugega in konstitucionalno povsem drugačni, hkrati pa so med seboj nujno povezani 
ter v svojem delovanju prekrivajoči. 

Povezanost imaginarnega, simbolnega in realnega lahko primerjamo z boromejskim 
vozlom2, »skupino treh krogov, ki so med seboj povezani tako, da ob poškodovanosti 
enega izmed njih, vsi trije postanejo ločeni« (Lacan, 1998: 112).
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Slika 1: Boromejski vozel (Armand, 2002)

Lacan z Boromejskim vozlom razloži koncept realnega. Z Boromejskim vozlom 
ponazarja odnose treh ločenih, a hkrati povezanih perspektiv subjektovega izkustva. 
Imaginarno, simbolno in realno so torej povezani na boromejski način, kar pomeni, da 
so pravzaprav brez dejanske povezave. Tomšič (2010,: 127) elaborira problematičnost 
trojne strukture ter poudari da v »... psihoanalizi tisto, kar religija postavlja kot rešitev 
zagate božje troedinosti, namreč da vsak od členov vozla drži skupaj druga dva, posta-
ne problem: nekaj, kar je vseskozi izpostavljeno razpustitvi, oziroma kar na ravni treh 
členov vselej predstavlja nekaj spodletelega«. 

Oris treh psihičnih komponent lahko vidimo kot očitno korespondenco Freudovemu 
jazu, nadjazu in onemu. Vendar Lacan ni le preimenoval Freudovih psihičnih instanc, 
temveč se je v pojmovanju urejenosti psihe odmaknil od Freuda ter na svoj edinstven 
način razložil psihično urejenost in delovanje (Lacan, 1996). 

Imaginarno

Eden izmed Lacanovih prvih inovativnih konceptov, ki je bil opažen na področju 
psihoanalize, je teorija zrcalnega stadija, »le stade du miroir«, ki je leta 1936 doživela 
svojo premiero na štirinajstem kongresu Mednarodnega psihoanalitičnega združenja v 
Marienbadu. Lacan, prekinjen med predstavitvjo svojega koncepta o zrcalnem stadiju, 
je zapustil kongres, njegov prispevek pa ni bil omenjen v publikaciji, ki je nastala ob 
koncu kongresa. Ta incident je odločilno zaznamoval Lacanov odnos do psihoanalitič-
nega združenja, ki se ni spremenil vse do konca njegovega delovanja. Zavrnjen je bil 
prav s strani tistih, katere je želel najbolj očarati. Navkljub občutku odrinjenosti, je leta 
1946, na šestnajstem kongresu Mednarodnega psihoanalitičnega združenja v Zurichu, 
ponovno predstavil svoj prispevek o zrcalnem stadiju, ki je bil tokrat sprejet z velikim 
zanimanjem in kasneje tudi objavljen v International Journal of Psycho-Analysis (Ho-
mer, 2005).

Osrednji pomen imaginarnega reda predstavlja zrcalni stadij in formacija jaza. Po 
Freudu se jaz v prvih letih otrokovega življenja postopoma razvije iz onega. Deluje po 
načelu realnosti, njegovo osrednjo nalogo pa predstavlja mediatorstvo med onim in 
nadjazom. Po eni strani je njegova naloga, da se impulzi onega izražajo na družbeno 
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sprejemljiv način, po drugi strani pa ohranja ugoden odnos z nadjazom, ki ponazarja 
ponotranjeni vrednostni sistem in posameznikovo moralo. Jaz se sočasno prilagaja tudi 
zunanjemu svetu, oziroma načelu realnosti. 

Lacan je formiranje jaza razložil nekoliko drugače. Poudarjal je pretresljivost trenut-
ka, ko otrok zagleda samega sebe v zrcalu ter se prvič ugleda kot celoto in ne le kot fra-
gmentirano telo. Ta fenomen imenuje zrcalni stadij, ki nastopi pri otroku v obdobju med 
šestim in osemnajstim mesecem starosti: »Otrok še ne zna hoditi, niti se držati pokonci; 
kljub temu pa – oprt na drugega človeka ali na kakšno drugačno podporo...zmagoslavno 
premaga omejitve te opore in otrpne nagnjen nekoliko naprej, kot da bi hotel fiksirati 
neki trenutek podobe, ki jo vidi v zrcalu« (Lacan, 1994: 38). 

Ta dogodek predstavlja začetek identifikacije z odsevom samega sebe, kar po Laca-
novo predstavlja začetek razvoja jaza. Jaz se tako po Lacanovo oblikuje  skozi »...iden-
tifikacijo s sliko samega sebe« (Qazi, 2011: 5). Otrokova identifikacija s sliko, ki jo vidi 
v zrcalu je ključna, saj se ob tem začne zavedati, da obstaja kot celota, kot zaključena 
enota. Istočasno pa ga njegova zaključena, celostna podoba paradoksalno odtuji same-
mu sebi saj predvideva, da je njegova celostna podoba njegov self – resnični on. Cena 
za občutek celostnega selfa in enovitosti je odtujitev od sebe, sprejetje dejstva, da self 
postane drugi, to je, podoba v zrcalu. Jaz vznikne v trenutku odtujitve in fasciniranosti 
nad posameznikovim odsevom v zrcalu. Tako je za Lacana jaz produkt slik, zrcalnega 
odseva in je tako vedno v funkciji imaginarnega (Homer, 2004). 

V tem smislu jaz nastane skozi proces objektivizacije samega sebe. Otrok se do 
tega dogodka ne doživlja kot celota, občutek njegovega obstoja je fragmentiran, prav 
tako tudi njegovo dojemanje lastnega telesa. Lahko rečemo, da zrcalni stadij sovpada s 
Freudovim konceptom primarnega narcizma, kjer je otrokov libido investiran v lastni 
jaz. Psihoanalitična teorija uporablja za podobo, ki jo posameznik v zrcalnem stadiju 
privzame za svojo, star izraz, imago. Imago ohranja povezanost med posameznikom in 
njegovo realnostjo, med Innerwelt in Umvelt (Lacan, 1994). V zrcalnem stadiju otrok 
zmore nadzirati sliko gibanja svojega telesa v zrcalu skozi nadzorovanje lastnega giba-
nja, kar ga zabava ter mu prinaša občutek ugodja. (Homer, 2005).

Otrok je očaran nad svojo podobo, ki odseva njegovo idealno sliko samega sebe. 
Navdušen je nad zunanjo enovitostjo, ki mu daje občutek koordinirane celote nasproti 
prej znanim občutkom fragmetiranih navezanosti in seksualnih nagonov. Ta faza tako 
predhodi uporabi osebnega zaimka jaz (»ich«). Zrcalni stadij hkrati vključuje tudi otro-
kovo dojemanje sebe takšnega, kot je zrcaljen v materinih očeh (Ussher, 1992). Mitchell 
razlaga, da ta dogodek omogoči otroku, da konceptualizira samega sebe, takšnega kot je 
zrcaljen nazaj, »iz pozicije želje drugega» (Mitchell, 1982: 5). Lacan (1994: 40) razloži, 
da je zrcalni stadij drama »... katere notranji vzgib vodi od nezadostnosti k anticipa-
ciji – drama, ki subjektu, ki se je ujel v past prostorske identifikacije, snuje celo vrsto 
fantazem, ki se raztezajo od razkosane podobe telesa do neke odločilne oblike njegove 
celovitosti...in, končno, do privzetja oklepa neke odtujene identitete, ki bo s svojo trdno 
strukturo zaznamovala subjektov celotni mentalni razvoj«. Lacan z zrcalnim stadijem 
nakaže, da je jaz sam po sebi iluzoren.

Imaginarni red predstavlja predojdipalno fazo, v kateri otrok še ne zaznava razme-
jitve med seboj, materjo ter drugimi objekti. Raziskave navajajo zrcalno fazo kot po-
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memben mejnik, ko otrok prvič spozna in ugleda svojo ločenost od drugih. Tako otrok 
začenja raziskovati in iskati trenutke razlikovanja in razmejitve med seboj in drugimi 
(Qazi, 2011). Identifikacija s sliko, ki otroku zrcali njegovo zunanjo celovitost ter mu 
omogoča oblikovanje jaza, hkrati predstavja ločenost od matere in njegovo prenehanje 
izvirne enovitosti. Lacan je prepričan, da otrokova predstava o sebi, nikoli ne more 
ustrezati temu kar res je, njegovemu bitju.

Primer imaginarnega je naša takojšna gotovost, da je oseba, katero gledamo, moški 
ali ženska. Ta takojšna gotovost je imaginarna in pogojena s simboličnim redom, katere-
ga značilnost je razločevanje (ženska, moški). Ko koncepti imaginarnega zadevajo nas 
same, torej kako dojemamo sami sebe, lastni self, lahko opazimo zanimivo potezo ima-
ginarnega. Odstopanja in konflikte v našem imaginarnem, v smislu dojemanja samega 
sebe, lahko opazimo v reakciji na sliko, na kateri si oseba ni všeč. Ker ima občutek, da 
izgleda grozno in nikakor noče sprejeti takšnega vidika same sebe, sliko nemudoma 
izbriše. V tem smislu nam fotografija omogoča, da jo popravimo, kadar reflektira nekaj, 
kar pri sebi ne želimo sprejeti (Lacan 1994, 1996). 

V razvoju otroka je njegova identifikacija s tistim, čemur pravimo jaz, vedno pogo-
jena z obstojem drugega. V Lacanovem smislu to ne pomeni, da je tisto kar nisem jaz, 
drugi, »...še več, v Lacanovem pogledu »jaz« je »drugi«; ideja samega sebe, to notranje 
bitje, ki ga imenujemo jaz, temelji na podobi, na drugem. Koncept jaza temelji na posa-
meznikovi napačni identifikaciji z njegovo podobo drugega« (Klages, 2005: 30). Lacan 
loči med drugim in Drugim3, kjer pojem prvega sovpada z identifikacijo svoje slike v 
ogledalu, pojem Drugega pa se nanaša na dejanske druge, ki niso on. 

V povezavi z imaginarno sliko o lastnem telesu verjamemo in ohranjamo vtise, ki 
so nam všeč in so povezani s tem, kako se želimo predstavljati drugim. Generalno se 
poskušamo znebiti, potlačiti aspekte naše podobe, aspekte, kateri nam ne ugajajo in pri 
katerih je diskrepanca do naše imaginarne slike nas samih prevelika. Ljudje smo močno 
investirani v lastno imaginarno, v identifikacijo s sliko o nas samih, kar pa pravzaprav, 
v Lacanovem smislu nismo mi. 

Simbolno

Od prve predstavitve Lacanovega koncepta zrcalnega stadija in njegovo uvedbo 
koncepta simbolnega je minilo petnajst let. Leta 1951 je Lacan oznanil svojo vrnitev k 
Freudu. Kmalu zatem se je udeležil kongresa o povezavi govora in psihoanalize v Rimu, 
kjer je predstavil prispevek Funkcija in polje govora ter jezika v psihoanalizi, znanega 
tudi kot Rimski govor. V tem obdobju, Lacan zapusti Pariško psihoanalitično združenje 
in ustanovi Francosko psihoanalitično združenje4, v katerem lahko bolj svobodno razvi-
ja svoje koncepte (Homer, 2005: 46).

Ena izmed pomembnejših Lacanovih tez je, da je nezavedno strukturirano kot go-
vorica: »Naj se ima psihoanaliza za sredstvo zdravljenja, formiranja ali preiskovanja, 
na voljo ima en sam medij: pacientov govor. Očitnost tega dejstva ne daje pravice, da 
ga zanemarimo. Vsak govor kliče po odgovoru... Pokazali bomo, da ni govora brez 
odgovora, tudi če mu stoji nasproti zgolj molk, če le ima poslušalca« (Lacan, 1994: 
71). Lacan je med jezikom in govorom poudaril pomembno ločnico, ključno za njegove 
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nadaljne teorije. Po Lacanu z govorom posredujemo pomen, z jezikom pa posreduje-
mo zgolj informacije. V tem smislu jezik vedno predhodi govoru. Do tvorbe pomena 
z govorom pride takrat, ko subjekt edinstveno konfigurira jezik in s tem ustvari pomen 
(Bracher, Marshall and Ronald, 1994). 

Homer (2005) opiše, kako je Ferdinand de Saussure (1857 – 1913), ki je imel velik 
vpliv na Lacana, povzročil pravo Kopernikovo revolucijo s svojim razmišljanjem o tem, 
da se »namesto, da bi bile posameznikove besede videne kot periferni del človekovega 
razumevanja realnosti, posameznikova percepcija realnosti vrti okoli socialne uporabe 
besed in besednih znakov« (Saussure 1983 [1916]: 9). Lahko bi rekli, da posameznik 
percepira realnost skozi jezik in govor, skozi sistem besed in simbolov, ki jih pozna in so 
mu zato na voljo. Ko govorimo, se ne zavedamo sistema, ki je vzpostavljen pred upora-
bo besed ter determinira kaj lahko označimo ter česar ne moremo. »Če ne upoštevamo 
pravil, naš jezik postane brez pomena« (Homer, 2005: 37). Za razumevanje Lacanove 
perspektive je ključnega pomena razumevanje, da se posameznik med govorjenjem ne 
zaveda celotnega sistema, ki stoji za tem, da lahko tvori besede. Tako ima občutek, da 
sam ustvarja besede in pozabi na neizbežno ter odločilno determiniranost besed, ki pri-
hajajo iz njegovih ust. 

Homer pravi, da pravi lingvistični znak vključuje besedo in tudi koncept: »Saussurov 
pomen lingvističega znaka sestavljata dva elementa: zvočni vzorec ali pisana beseda, 
ki se imenuje označevalec ter koncept, ki ga imenujemo označeno« (Homer, 2005: 38).

Slika 2: Signified/Signifier (po Saussure, 1983) (Homer, 2005: 38)

Ferdinand de Saussure je poudaril, da se besede ne nanašajo na specifične pojme 
oziroma objekte v zunanjem svetu. Namesto tega obrazloži, da se besede nanašajo na 
posameznikov koncept o nekem objektu v materialnem svetu. Saussare obrazloži, da 
pomen specifične besede ni v besedi sami, temveč v odnosu med znaki v samem sis-
temu jezika. V tem smislu Saussure dojema jezik kot diferencialen sistem, kjer je nek 
znak, ta znak zato, ker prepoznamo, da ni nek drug znak. Glede strukture jezika Lacan 
upošteva Saussureja, le da njegovo teorijo nekoliko nadgradi. Lacan se posveti odnosu 
med različnimi označevalci, označeno zanj ni spoznavno in je kot tako logično nemo-
žno (Lacan, 1977). 

Mary Klages interpretira Lacanovo povezavo med označevalci in nezavednim: »Se-
stavine nezavednega – želje, poželenje, predstave – so označevalci (in so običajno izra-
ženi v besednih izrazih). Ti označevalci tvorijo verigo označevanja – nek označevalec 
ima pomen zato, ker ni nek drug označevalec... Zaradi pomanjkanja označenega Lacan 
trdi, da je veriga označevalcev... v neprestanem drsenju, spreminjanju in menjavanju. 
Ne obstaja nobeno sidro, ne obstaja nič, kar bi dalo končni smisel in stabilnost celotne-
mu sistemu. Veriga označevalcev je neprestano v igri... ne obstaja pa nobena možnost, 
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da bi to drsenje po verigi zaustavili - nobena možnost, da bi lahko rekli ‘aha, ta x pomeni 
to’, in ga tako definirali« (Klages, 2005: 26).

V tem smislu nas specifičen označevalec vedno pripelje le do naslednjega označe-
valca, nikoli pa do končnega cilja oziroma označenega. To si lahko predstavljamo kot 
iskanje besede v slovarju. Najdena beseda nas pripelje do skupine drugih besed, ne 
pridemo pa do konca, do tako imenovanega resničnega pomena besede. Lacan opiše, 
da ima podobno strukturo tudi človeško nezavedno. Po Lacanu »... naj bi nezavedno 
izgledalo tako kot nepretrgana krožeča veriga (ali več verig) označevalcev, brez sidra 
ali...brez centra. To je Lacanov lingvistični prevod Freudovih slik nezavednega kot ka-
otičnega sveta neprestanega spreminjanja gonov in želja. Freuda je zanimalo, kako bi 
kaotične gone in želje pripeljal v zavedno, da bi jih tako lahko uredili, da bi dobili smi-
selni pomen, da bi jih razumeli in jih obvladali. Lacan pa, nasprotno, govori o tem, kako 
je proces spreminjanja v odraslo osebo oziroma ‘jaz’, proces kot poskus, da bi fiksirali, 
stabilizirali in zaključili verigo označevalcev. Tako bi bil trajen pomen — vključno 
s trajnim in stabilnim pomenom ‘jaza’ — sploh mogoč. Ta možnost je za Lacana le 
iluzija, le slika, zgrajena zaradi napačnega dojemanja odnosa med telesom in jazom« 
(Klages, 2005: 26).

Imaginarni in simbolni red se neprestano prekrivata, tako kot krogi v boromejskem 
vozlu. Simbolni red sovpada z strukturo jezika, sočasno, ko vstopimo vanj, lahko posa-
meznik postane subjekt ter začne uporabljati jezik. Lacan trdi, da ko človek enkrat dose-
že simbolni red, ni več vrnitve nazaj v preverbalno, arhaično stanje psihe. Simbolni red 
je svet razločevanja in tako neizbežno ustvarja svet ločenosti in delitev (Lacan, 1977). 

Lacan razloži pomen jezika kot sredstva mediacije, ki omogoči, da subjekt prepozna 
kaj mu drugi sporoča. Hkrati za Lacana jezik ne pomeni le izgovorjenega ali napisanega 
jezika, temveč katerikoli sistem označevanja, ki omogoča razločevanje med enim in 
drugim. V tem smislu je jezik bistven pri ustvarjanju in pripisovanju pomena stvarem. 
Lacan je zagovarjal tezo, da je nezavedno strukturirano enako kot jezik, v smislu, da je 
nezavedno proces označevanja, ki vključuje kodiranje in dekodiranje (Homer, 2005). 
Pred vstopom v simbolno otrok ne uporablja jezika, saj je njegova uporaba odvečna. 
Otrok ima občutek enovitosti in magičnosti, njegove potrebe so zadovoljene brez nuje 
po uporabi jezika. Mati, ki je uglašena na svojega otroka, zadovoljuje njegove želje, 
zato otrok z uporabo jezika občuti ločenost, prekinitev enosti in odtujitev. V tem smislu 
je beseda sama po sebi prisotnost, ki je nastala iz odsotnosti (Lacan, 1994). Frustracija, 
ki je sicer sestavni del psihoanalitične terapije, v tem kontekstu izvira iz dejstva, da je 
osrednje orodje psihoanalize – jezik, osnovan na odsotnosti in abstrakciji iz realnega.

Jezik kot takšen presega človeka samega, ki je simboliziran s strani drugih, še preden 
pride na svet. Tukaj se postavlja Lacanovo vprašanje: ali smo res mi tisti, ki govorimo 
jezik, ali je morda obratno in jezik govori nas.

Realno

Realno je tretja ureditev, ki jo Lacan uporabi za razlago človeške izkušnje. Lacan 
se je s konceptom realnega ukvarjal vse do svoje smrti. Realno opiše kot realnost, ki 
je kot take ne moremo nikoli spoznati saj obstaja izven simbolnega, izven uporabe je-
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zika in tako nikoli ne more biti simbolizirana. Če simbolni red ponazorimo z beseda-
ma in, ali, lahko realno opišemo z besedama oba, in. V tem smislu realno predstavlja 
predsimbolično, predkategorialno, vseobsegajoče ozadje iz katerega kasneje nastanejo 
kategorije ter simboli. Lacan je koncept realnega osnoval po Aristotlovem iskanju vzro-
ka, opisal ga je kot predverbalno stanje, ki je nad govorico in kot tako nikoli ne more biti 
predstavljeno z uporabo jezika. Lois Tyson (2006) interpretira Lacana in razloži, da je 
realno nad vsemi pomeni ter nad vsemi ideologijami, ki jih družba uporablja za razlago 
svojega obstoja. Ideologije so v tem smislu le omejene in začasne resnice ter vrednote, 
ustvarjene in preoblikovane s strani družbe. 

Lacan realno opiše kot logično nemožno ter nedokazljivo. Realnega ni mogoče upo-
dobiti niti označiti, saj obstaja izven simbolnega ter imaginarnega. Če si izredno na-
tančno ogledamo nek predmet, bomo spoznali njegovo teksturo, težo, barvo, obliko, 
njegove morebitne razpoke ter vse druge detajle. Pa vendar so to le simbolna poimeno-
vanja, ki nam pomagajo determinirati določen predmet. Vprašanje je, ali naša spoznanja 
o predmetu res predstavljajo sam predmet - realnost predmeta. Po Lacanovo se realno 
rado izmuzne, ravno zaradi determinističnosti našega uma in njegovih slepih peg. La-
can se je pri konceptu realnega pogosto skliceval na dela filozofa Emila Meyersona, ki 
razloži realno kot »ontološko absolutnost, resnično bitje, kakršno je« (Meyerson, 1925: 
79; v Roustang, 1986: 61).

O želji

Želja je zagotovo koncept, ki se v Lacanovih spisih vedno znova pojavlja. Lacanov 
koncept želje (désir) je širši in kompleksnejši od Freudove želje (Wunsch), ki jo je 
Lacan uporabil za osnovo ter na njej postavil temelje za grajenje modificiranega, poglo-
bljenega razumevanja koncepta želje. Freud je že v Interpretaciji sanj (1900) raziskoval 
razkrivanje infantilnih, arhaičnih želja, ki vztrajajo v nezavednem in se izražajo v sa-
njah, čez dan pa ostajajo več ali manj pod vplivom represije. Nezavedna želja oziroma 
désir, kateri se posveča Lacan, ostaja osrednjega pomena za psihoanalizo. V tem smislu 
spada med cilje psihoanalize analizantovo spoznanje svojih želja ter njihova verbali-
zacija v odnosu s psihoanalitikom. Ker pa je jezik sam po sebi odtujitev od realnega, 
je učinkovitost pacientove verbalizacije želje pod vprašajem. Kljub temu, da se želje 
deloma razkrivajo v samem govoru, do njihovega popolnega razkritja v govoru nikoli 
ne more priti (Evan, 1996). 

Glede razumevanja želje Lacan sledi Spinozi, ki je željo opisal v povezavi s člove-
kovo esenco (Spinoza, 1677). Velik vpliv na Lacanovo razmišljanje je imela Heglova 
filozofija, iz katere je med drugim izhajalo tudi njegovo razumevanje človekove želje. 
Lacan trdi, da je osnovna lastnost človeške želje ta, da vedno vznikne v odnosu z Dru-
gim, Drugi pa je vedno določen s strani socialnega diskurza v katerega je vpet. Lacan 
poudarja, da pri želji ne gre za naravna, prirojena stremljenja k eni ali drugi stvari, 
temveč da je subjektova želja vedno želja Drugega. To pomeni, da posameznik želi biti 
opažen s strani Drugega ali pa si želi tistega kar predvideva, da si želi Drugi, z drugimi 
besedami, želi si tisto kar Drugemu manjka. V tem smislu si vedno želimo tisto kar je 
poželjivo Drugemu (Lacan, 1996, 1977).
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Lacan zariše stroge ločnice med koncepti želje, zahteve in potrebe. Potreba je pov-
sem biološka in instiktivna ter prisotna pri dojenčku že ob začetku njegovega življenja. 
Dojenček ne more zadovoljevati lastnih potreb in zato potrebuje stalno prisotnost Dru-
gega, da jih uglašeno zadovoljuje. Da bi opozarjal na svoje potrebe, jih mora vokalizira-
ti, kakor jih le lahko, tj. s klici in kriki. Otrok kmalu začne zahtevati prisotnost Drugega 
samega po sebi, saj mu le ta simbolizira ljubezen Drugega, ljubezen primarnega objek-
ta. V zahtevi se kmalu združita obe funkciji, kar pomeni, da začne služiti vokalizaciji 
potrebe ter hkrati zahtevi po ljubezni Drugega. Problematičnost dvojne funkcije je v 
tem, da kljub temu, da Drugi lahko uspešno zadovoljuje otrokove potrebe, ne more do-
končno zadovoljiti njegovega hlepenja po brezpogojni ljubezni. Ta ostanek – to, česar 
Drugi ne more zadovoljiti, je želja, ki jo je Lacan imenoval désir. V tem smislu »...Želja 
ni niti stremljenje k zadovoljitvi niti zahteva po ljubezni, temveč razlika, ki nastane, ko 
odštejemo prvo od druge, fenomen njunega razcepa« (Lacan, 1977: 287). Z drugimi be-
sedami, želja se začne formirati takrat, ko se zahteva začne ločevati od potrebe. Narava 
želje je drugačna od potrebe, katera je lahko zadovoljena. Pri želji oziroma hrepenenju 
do zadovoljitve nikoli ne more priti (Evan, 1996). 

Želja mora ostati nerealizirana, da lahko ostane želja. V trenutku, ko se nam uresni-
či, ko dobimo tisto o čemer smo fantazirali, si tega ne želimo več. Za to, da lahko želja 
obstaja, mora ostati objekt želje izven našega dosega. Tako sta v Lacanovem smislu 
odsotnost in pomanjkanje vedno povezana z željo in hreprenenjem. Stavek »pazi kaj si 
želiš« ni nevaren zato, ker se nam lahko to, kar si želimo uresniči, temveč zato, ker smo 
potem obsojeni na to, da si tega ne bomo več želeli. V tem smislu je edina stvar, ki je 
hujša od tega, da ne dobiš tistega kar si želiš, ta, da to dobiš.

Psihoanaliza

Lacan govori še o nekem drugem pomenu želje v psihoanalizi, opozarjal je na nujno 
prisotnost analitikove želje. Koncept analitikove želje v psihoterapevtskem procesu je 
kontroverzen in nekoliko dvoumen. Lacan je v svoji klinični praksi pogosto uporabljal 
besedne igre, da bi se dotaknil nezavednega in se izognil vsakdanjemu, deterministič-
nemu načinu uporabe jezika. 

Bruce Fink (1999) začne prvo poglavje svojega dela, v katerem opisuje Lacanovo 
klinično prakso, z naslednjo šalo: »Koliko psihologov potrebujemo, da zamenjajo žar-
nico?« Odgovor je: »Samo enega. Vendar žarnica si mora res želeti biti zamenjana«. 

V tem smislu Fink opozarja, da je splošno znano, da so želja, trud ter motivacija 
na psihoanalitičnih seansah analizantova odgovornost. Lacan na to gleda z drugačnega 
zornega kota in razmišlja o pomembnosti analitikove želje za psihoanalitični proces. Ko 
govori o analitikovi želji, misli na željo, ki jo pacient pripisuje psihoanalitiku, kar pome-
ni, da je za pacienta psihoanalitik subjekt, »ki želi« in hkrati subjekt, »ki ve«. Istočasno 
pa se analitikova želja nanaša na resnično željo, da psihoanalitični proces napreduje v 
dobro smer. Lacan pravi, da je ena izmed osrednjih analitikovih nalog ta, da pacientu ne 
da vedeti, kaj želi od njega. V tem smislu poudarja pomembnost nerazkrivanja analiti-
kove želje tekom psihoanalitičnega procesa, saj ravno takšna skrita želja ostaja gonilo 
celotnega procesa. Analitikova enigmatična želja spodbuja pojavnost prenosa ter paci-
entovih fantazij v analitskem odnosu (Fink, 1999).
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Zanimivo je, da pacienti ob začetku psihoanalitičnega procesa pogosto idealizirajo 
psihoanalitika. Freud je veliko pisal o človekovi potrebi, da bi bili vodeni s strani av-
toritete. Po Freudovo si vsi ljudje na nek način želimo biti vodeni, nadzorovani, tako 
kot so otroci s strani starševe avtoritete. Podobno se zgodi s posameznikom, ko pride 
v psihoanalizo. Želi si terapevtovega vodenja, ukazovanja in tega, da psihoanalitik nad 
njim uporabi svoje zdravilne moči. Zanimivo je, da so Lacan ter njegovi argentinski 
kolegi vztrajali, da se pacienta poimenuje analizant (špa. analizante) in ne analizirani 
(špa. analizado). Monyaco (2008) razloži Lacanovo mišljenje, da beseda analizant pred-
postavlja pacientovo pozicijo odgovornosti, moči in aktivnosti v procesu psihoanalize, 
pri analiziranem pa se predpostavlja psihoanalitikova moč ter odgovornost, da anali-
ziranega analizira. V tem smislu pacient postane analizirani ob uspešnem zaključku 
psihoanalitičnega procesa, do katerega je prišlo zaradi preoblikujoče moči nezavednega 
v psihoanalitičnem odnosu. Monyaco v svojem delu interpretira Lacana in pravi, da 
sama odločitev za psihanalizo za analizanta ni lahka. Odločitev za psihoanalizo že sama 
po sebi zahteva določeno deflacijo jaza ter simbolno kastracijo pacienta, saj ta prihaja 
zaradi vztrajajoče bolečine in nezmožnosti, da bi si pomagal sam. Iz te pozicije pacient 
predvideva, da ima psihoanalitik orodje in moč rešiti ga bolečine ter tegob. 

Lacan je v svoji praksi pokazal veliko zanimanje za psihotična stanja, ki jih je po-
drobno preučeval tudi tekom svoje klinične prakse. Ena izmed Lacanovih kontrover-
znih tez je, da je norec primer najbolj osvobojenega človeka. Seveda Lacan gleda na 
osvobojenost z drugačnega zornega kota. Pravi, da je nemogoče razumeti človeka brez 
norosti, saj je del človeške biti: »Človek je rojen svoboden, in glej, povsod leži v ve-
rigah« (Miller, 2001: 174). Zanimivo je, da v psihotične simptome, poleg halucinacij 
vključujemo motnje govora. Lacan, ki podobno kot Freud, normalno delovanje, v smi-
slu psihične strukture človeka opiše kot nevrotično, pravi, da če nevrotiku uspe osvojiti 
področje jezika, je psihotik naseljen, okupiran s strani jezika. Psihotični simptom – mo-
tnje govora imenuje vsiljene besede oziroma paroles imposees. Lacan poudarja para-
zitizem govorice, ki nam je kot taka vsiljena in katere se ne moremo znebiti do smrti 
(Miller, 2001; Tomšič, 2010).

Lacan je pri psihotičnih opazil tudi fenomen odtujitve od njihovega lastnega telesa 
ter s tem njihov odmik od identifikacije z imaginarnim telesa. Opazil je, da se psihotično 
strukturirani pacienti pred psihotično epizodo pogosto sistematično ogledujejo v zrcalu, 
včasih celo po več ur hkrati. Francoski psihiater Abely (1930), ki je podrobno opazoval 
ta fenomen, ga je opisal kot znak ogledala. Opazil je, da paciente dolgo stremenje v 
svoj odsev v ogledalu pomirja, nasprotno kot pri depersonalizaciji, kjer pacientu lastna 
zrcalna podoba zbuja še hujšo tesnobo. Abely je ugotovil, da psihotičnim pacientom, ki 
doživljajo motnje in občutek fragmentiranosti ter razcepa v sebi, stremljenje v ogledalo 
daje občutek celosti. Z opazovanjem lastne podobe v ogledalu se lahko prepričajo, da 
so še vedno takšni, kot so bili. 

Zaključek

Posebnost Lacanove psihoanalize je zagotovo njegov drugačen pogled na strukturo 
subjekta. Subjekt, kot tudi psihoanalitični proces, sta po Lacanovo strukturirana oko-
li dejstva, da ljudje z mišljenjem in govorjenjem neizogibno združujemo posamezne 
označevalce ter verige označevalcev. Udeleženci njegovih seminarjev so pogosto od-
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hajali domov z mnogimi novimi vprašanji, saj je Lacanov dialektičen način podajanja 
znanja tudi Lacana samega postavljal pred nasprotja, ki jih je včasih istočasno združeval 
v zaključene koncepte. 

Lacan je za seboj pustil velik pečat, kar potrjujejo današnji, po svetu razpršeni Laca-
novci, ki prihajajo iz različnih intelektualnih vetrov. Razmišljal je o tem, kaj odločilno 
vpliva na naše razmišljanje ter kako jezik, poimenovanja in identifikacije z lastno po-
dobo odločilno zaznamujejo človeško izkušnjo. Lacan pravi, da uporabljamo jezik na 
način, ki gre daleč preko tega, kar pravzaprav rečemo. Hkrati pa nas opozarja na dejstvo 
naše determiniranosti s strani jezika, ki je veliko večji od človeka samega.

Opombe
1 Citat, ki ga je pogosto navajal Lacan, izvira iz Heideggrove filozofije (Klages, 2006).

2 Znano je, da je boromejski vozel v zgodovini krščanstva služil kot nekakšen »matem« 
Boga, ponazoritev paradoksalne narave božje troedinosti« (Tomšič, 2010,: 127).

3 French: autre; Autre

4 Tran. Société Française de Psychanalyse
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Dirk CORSTENS, Rufus MAY, Eleanor LONGDEN  

Pogovor z glasovi 1

Talking with voices

Povzetek

Ljudje, ki slišijo glasove, se lahko z njimi zapletejo v mučne dialoge in razprave, ki 
močno omejijo njihovo življenje. V tem prispevku prikazujemo pogovarjanje z glasovi 
kot tehniko, ki omogoča bolj ustvarjalno razmerje med glasovi in tistim, ki jih sliši. 
Članek je navdahnila metoda 'dialog glasov', ki sta jo razvila Hal in Sidra Stone. Na 
kratko opisujemo to metodo, posvečamo pa se predvsem načelom, tehniki in odnosu, 
potrebnemu za delo z glasovi. Navajamo, komu bo ta metoda v pomoč in kje so njene 
omejitve. Uporabnost metode ilustrirajo opisi štirih primerov.

Zakaj bi se s sovražnimi glasovi sploh pogovarjali?

Veliko ljudi, ki so se soočali s sovražnimi glasovi, je kot prelomni trenutek pri spo-
prijemanju  s to izkušnjo navedlo trenutek, ko so našli drugačen način razumevanja gla-
sov in pogovarjanja z njimi. Razmerje med glasovi in tistim, ki jih sliši, lahko spremeni 
predvsem raziskovanje motivov, ki jih imajo glasovi, ter odkrivanje različnih načinov 
komuniciranja z njimi. Različne psihološke in psihodramske tradicije, na primer ge-
stalt, dialog glasov, transakcijska analiza in psihodrama, so z namenom, da bi ljudem 
pomagale razrešiti notranje konflikte ter jim pomagale znova zagospodariti nad svojimi 
življenji, ponudile »tehniko stolov«. V zadnjem desetletju je vse več posameznikov 
skušalo uporabiti to tehniko za spoprijemanje z glasovi. Zato smo se – avtorja in avto-
rica - zbrali in pripravili to besedilo: da bo v pomoč tudi drugim, ki želijo uporabiti to 
tehniko pri spoprijemanju z negativnimi in sovražnimi glasovi.

Veliko ljudi se že dandanes sooča s svojimi glasovi in odnos lahko variira:

od prepirljivosti:
Glas: 'Nič prida nisi.'
Oseba: 'Res? Koliko si pa potem vreden ti?'

preko nasprotovanja:
Glas: 'Nihče te ne mara.'
Oseba: 'Se res ne znaš pogovarjati o čem drugem?'
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do podreditve:
Glas: 'Nocoj pa ne greš ven.'
Oseba: 'Prav, pa ne bom šel.'

Veliko ljudi, ki slišijo glasove, tem pripisuje vsemogočno moč: da jim je treba brez 
upiranja prisluhniti, da glas prinaša nesporno resnico. Glasovi lahko človeku grozijo 
tudi s 'kaznijo', če se jim ta ne podredi, ukloni; kazen je uperjena v človeka samega ali 
v njegove prijatelje ali sorodnike.

S pristopom, ki ga črpamo iz tehnike 'dialog glasov', skušamo preučiti nagibe, ki 
vodijo glasove, da bi človek potem razvil nove strategije za spoprijemanje z njimi. Na ta 
način človek v odnosu do glasov lahko doseže bolj neodvisen položaj, ki mu omogoča 
več svobode pri izbiri. Nekateri glasovi lahko na ta način postanejo celo podporni. 

Kako lahko pogovor z glasovi pomaga?

1. Metoda, ki jo uporabljamo, glasov ne obravnava kot simptomov 'bolezni' niti 
se ne osredotoča na tisto, kar naj bi bilo z osebo 'narobe'. 
2. Ponuja nevtralno, a vendarle močno izhodišče za odnos do glasov: v središče 
metode postavlja sprejemanje.
3. Ponuja »pozitivni« model obstoja glasov (jih ne zanika).
4. Pomaga razviti povečano zavedanje, stvaren odnos in bolj produktivno razmer-
je med glasovi in tistim, ki jih sliši.
5. Slišanje glasov je že v osnovi zelo samotna izkušnja. Če omogočimo, da za 
naše glasove izvejo drugi, je to osvobajajoča izkušnja, ki nam daje moč in omo-
goča podporo, obenem pa daje tudi drugim (strokovnjakom, naši družini in prija-
teljem) dragocen vpogled v življenje nekoga, ki sliši glasove. 

Osnovna načela

Temeljni princip je, da glasov ne poskušamo spreminjati ali jih izgnati iz življenja 
osebe: naš namen je predvsem v tem, da raziščemo njihov odnos do človeka, ki jih sliši. 
Na ta način osebi pomagamo do drugačnega vpogleda v tisto, kar mu glasovi sporočajo. 
Če namreč človek do glasov razvije močnejši, bolj aktiven odnos, se tudi glasovi lahko 
spremenijo. Ne stremimo torej za tem, da glasove odženemo, pač pa za bolj enakopra-
ven odnos glasov in tistega, ki jih sliši, da bo človek znova v večji meri gospodar nad 
svojim življenjem.

Teoretske osnove tehnike 'dialog glasov'

Metodo dela z glasovi, ki jo predstavljamo, je navdahnila tehnika 'dialoga glasov'  
(Stone in Stone, 1993). Poimenovanje je nekoliko zavajajoče, saj se ne nanaša nepo-
sredno na glasove, ki jih nekateri slišijo, pač pa na različne vidike človekove osebnosti. 
Model namreč predvideva, da ima vsakdo med nami več različnih 'jazov', t. i. 'pod-oseb-
nosti', med katerimi ima vsaka svoj lasten pogled na svet, svojo zgodovino, čustveno 
odzivnost in mnenje, kako naj živimo svoje življenje. Ti jazi nam pomagajo, da se lažje 
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soočimo z zahtevnimi situacijami. Dominantnejši jazi nas na primer vodijo proti ži-
vljenjskim uspehom in od nas pričakujejo, da se bomo ravnali po zahtevah, ki jih pred 
nas postavlja družba. Teh prilagoditev se naučimo že zelo zgodaj v otroštvu in jazi nas 
zadržujejo pri postopkih, ki so nam omogočili preživetje. Dominantni deli naših oseb-
nosti izrinejo tiste bolj občutljive/ranljive in ti 'zatajevani jazi' se skrijejo ter ne igrajo 
več pomembnejše vloge v našem življenju.

Notranji jazi se organizirajo v nasprotnih parih. Če ste bili denimo vzgajani po na-
čelu 'otroke se gleda, ne pa posluša', ste verjetno razvili dominantni jaz, ki si močno 
prizadeva za priznanje celotne okolice in si močno prizadeva za priljubljenost. Takšen 
'ugajalni jaz', ki hlepi po potrditvi in se ogiba vsaki zavrnitvi, je seveda potlačil naspro-
tni jaz, tistega, ki želi zastavljati vprašanja in se okolici zoperstavljati, tudi če s tem 
tvega zavrnitve. Oseba s takšno notranjo organizacijo jazov se iz strahu pred zavrnitvijo 
nikdar ne upa zastavljati vprašanj. Ne uresničuje več izbire med terjanjem nečesa, kar 
potrebuje, in potlačevanjem svoje potrebe po tej stvari.

Oseba se tako prilagodi pravilu, ki je zgodovinsko prevladujoče. Prvotno takšno 
organiziranje jazov osebo ščiti, lažje se sooča z vsakdanjimi situacijami. Vendar se oko-
liščine v življenju spreminjajo, jazi pa ostanejo utrjeni v svojih prvotnih prilagoditvenih 
vlogah. Zato pa jo kasneje, ko pride do drugih okoliščin in potreb med drugimi ljudmi, 
ti jazi ovirajo pred prilagoditvijo na nove okoliščine. Tega procesa se v veliki meri sploh 
ne zavedamo.

V praksi dialoga glasov sogovornik (ki se ne poimenuje 'terapevt', ampak samo so-
govornik /angl. facilitator/) osebi pomaga razločiti različne notranje jaze na način, da 
vsakemu med njimi zastavi nekaj preprostih vprašanj. Sogovornik osebo prosi, naj se 
osredotoči nase (na 'ugajalca', 'notranjega otroka', 'vodjo') in se osredotoči na energijo 
vsakega teh posebnih jazov tako, da vsakič zavzame takšen položaj v prostoru, ki ustre-
za trenutnemu jazu. Gre za fizično, prostorsko predstavo, ki ponazarja, da govorimo iz 
različnih delov sebe.

V nadaljevanju pogovora sogovornika pregledata pomen posameznih jazov v življe-
nju osebe in spoštljivo razpravljanje o tem je dejansko vznemirljiva izkušnja. Sogo-
vornik na nobeni točki ne terja sprememb, izraža zgolj vljuden interes ter željo po čim 
boljšem prepoznanju vlog in individualnih lastnosti posameznih jazov. Ti se na takšen 
pristop odzovejo na način, da izrazijo svoje občutke in čustva pav kot resnične osebe. 
Jazi imajo prosto možnost, da se predstavijo, saj jih ne pričaka nobeno nasprotovanje 
ali obsojanje.

Na koncu sogovornik vpraša posamezne jaze, ali imajo za osebo kakšen nasvet, se 
jim zahvali in prosi osebo, naj se vrne na prvotni položaj in še sama opiše, kar je doži-
vela. Zelo pogost odziv v tej fazi je presenečenje in tudi povečano razumevanje, kako 
človekovi različni jazi delujejo v vsakdanjem življenju. 

Pogovor z glasovi
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Pogovor z glasovi

Kaj pa ima vse to opraviti z glasovi, ki jih slišijo ljudje? Teh glasov ljudje ne doži-
vljajo kot 'delov' sebe. To so glasovi drugih ljudi, ki mi nekaj govorijo, z mano pa ti gla-
sovi nimajo nič skupnega! Silijo me v grozne reči, uničujejo mi življenje. Preprečujejo 
mi početi reči. Bojim se jih. Vtikajo se v vsako stvar, ki jo počnem. Silijo me početi reči, 
ki jih nočem početi. Totalno kontrolo nad mano imajo! Ta 'dialog glasov' je samo še ena 
terapevtska prevara, ki mi skuša kot vse razlage doslej povedati, da nimam v ničemer 
prav. Jaz pa bi se rad samo znebil glasov! Glasovi so moji sovražniki.

Ne moreš pa zanikati, da so tvoji glasovi tvoji. Tvoja last so. Ti si z njimi v odnosu. 
Vstopili so v  tvoje življenje v težkem trenutku. In nobenega čarovniškega trika ni, s ka-
terim bi se jih lahko znebil. S tabo živijo. Takšna je resničnost. 

Glasovi so kot nasilen partner, ki noče oditi: ne maraš ga, a ne moreš se ločiti. Nočeš 
več tega odnosa, a ta še kar traja. Hočeš se boriti, a je močnejši od tebe. Najboljše je 
torej, da nekako preživiš ta čas in postopoma razviješ veščine, kako se soočati z njim.

Po naših izkušnjah glasovi zahtevajo, da so slišani. Da jih poslušamo. Hočejo se iz-
raziti. Pogosto so jezni, včasih celo zlobni – vendar hočejo jezni ljudje svojo jezo izliti, 
izkričati hočejo, zakaj so tako besni. Večinoma se jeza navezuje na zatajitev ali potla-
čitev. Ko ne dobimo tistega, kar smo želeli, ali nismo mogli ali pa ni bilo dovoljeno, 
da bi rekli, kar smo hoteli. Na nek način so glasovi podobni vsakdanjim ljudem: imajo 
čustva, motive, primanjkljaje, različna pričakovanja in stališča. Ne delujejo po razumni 
strategiji, pač pa se odzivajo na frustracije.

Pri pogovarjanju z glasovi uporabljamo v bistvu enako neobsojajoči način, kot smo 
ga spoznali pri metodi 'dialoga glasov'. Seveda se z destruktivnimi stališči, ki jih imajo 
nekateri glasovi, ne moremo strinjati: ljudje ne smemo škoditi ne sebi ne drugim. Veči-
noma pa za takšnimi stališči stoji nek razlog – in ravno motive te vrste si prizadevamo 
razbrati in pojasniti. Kaj se je zgodilo v življenju človeka, ki sliši glasove, da se ti ogla-
šajo s tako negativnim tonom? Naš namen je, da se pogovarjamo o dogodkih, ki so tako 
razbesneli glasove, in obenem podpremo tistega, ki jih sliši, da bo glasovom postal bolj 
enakopraven. V večini primerov nobena od strani – ne glasovi ne tisti, ki jih sliši – ne 
uživata v konfliktu. Zato si prizadevamo trudimo povečati razumevanje med obema 
stranema in skušamo človeku pomagati razviti pozitivne strategije in tehnike, da se bo 
uspešneje spoprijemal s svojo izkušnjo. Če so glasovi pozitivni in prijazni, skušamo tudi 
te podpreti.

Primer

Jakob je slišal glas, ki je bil neznosno uničevalen in mu je neprestano naročal, naj 
stori samomor. Pikro je komentiral vse, kar je Jakob pomislil ali rekel, in sčasoma 
povem uničil vrednost njegovega življenja. Seveda se je Jakob glasu močno bal in bi 
naredil vse, da ga pusti pri miru. Ko se je z glasom pogovoril sogovornik, se je glas 
odzval izjemno sovražno in je postal do Jakoba še bolj sovražen kot dotlej. Trdil je, da 
Jakob ne zasluži drugega kot smrt: nikoli se ni uprl nepravičnosti, z lahkoto ga je bilo 
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moč manipulirati in nikdar v življenju ni prevzel aktivnega vodstva. Glas je v nadaljeva-
nju pogovora s sogovornikom povedal, da je že ves dan jezen na Jakoba. To mora biti pa 
zelo utrujajoče, je rekel sogovornik. Pa še kako, je pritrdil glas: počasi ga vse skupaj že 
močno utruja. Seveda bi raje, da bi bil Jakob močnejši, ampak vse glasove pripombe so 
ga napravile še bolj prestrašenega in zaprtega. Sogovornik je ponovil: mar glas resnično 
želi, da Jakob postane močnejši? Je res tako? Ja, vsekakor. Ampak je način, s katerim 
skušaš Jakobu pri tem pomagati, uspešen? Ne: Jakob ob vsakem nasvetu postane bolj 
bojazljiv. Kdaj pa je manj prestrašen? Kadar mu je kdo naklonjen, ga podpira, je od-
govoril glas. Pa veš, kako to narediti? Ne. Sogovornik je nato glasu razložil, kakšni so 
načini, da pomirimo in podpremo prestrašenega človeka. Glas je to očitno zanimalo. Bi 
ga zanimalo tudi, da bi postal Jakobu »učitelj«? Misel se je očitno prijela in odtlej je glas 
iz destruktivnega nasilnika postal Jakobov prijazni tovariš in mu je venomer pomagal 
izraziti želje in potrebe. Med naslednjimi srečanji je sogovornik glas poučil, kako lahko 
še poveča svoje podporne dejavnosti in vse do današnjega dne se glas ni več vrnil k 
prejšnjemu sitnemu in sovražnemu tonu. Jakob je končno dobil pravega prijatelja.

Kaj se dogaja med srečanjem?

Začetek srečanja

Sogovornik vpraša osebo, ki sliši glasove, ali bi imela kaj proti, če bi se z glasovi 
pogovoril kar neposredno: z osebo in glasovi skupaj pretehtajo, ali bi bil takšen pristop 
ustrezen ali ne. Sogovornik potem podrobno razloži metodo svojega dela ter njen na-
men in poudari, da morajo tudi glasovi neposredno dovoliti, da se pogovori neposre-
dno z njimi. Če se glasovi ne strinjajo, mora sogovornik razumljivo in jasno pojasniti, 
kakšne pozitivne učinke ima lahko takšen pogovor, ne sme pa ne osebe ne glasov siliti 
v takšen dogovor. Vse tri strani (sogovornik, oseba in glasovi) se morajo o postopku 
strinjati in se pri tem počutiti varni – to je temeljni pogoj in brez tega soglasja srečanja 
niti ne nadaljujemo. Obstajajo tudi drugi načini za sodelovanje vseh strani in za razvoj 
boljšega odnosa z glasovi. Sogovornik lahko pojasni tudi te alternative.

Sogovornik bo morda skušal vzbuditi interes tako osebe kakor glasov z navajanjem 
nekaterih pozitivnih primerov takšnega sodelovanja. Ves čas srečanja se sogovornik ob-
naša, kot da se pogovarja z individualnimi člani prisotne skupine in tudi soglasje mora 
dati vsa skupina. Nekateri glasovi so bolj sodelujoči kot drugi, kakšen denimo nikakor 
ne bo želel sodelovati in v tem primeru je naloga sogovornika, da vpraša, kakšne bodo 
posledice takšne odločitve. S srečanjem želimo doseči, da obe strani začneta bolje razu-
meti druga drugo, da se sodelovanje osebe z njenimi glasovi postopoma izboljša.

Med tem pogovorom sogovornik dobesedno, besedo za besedo ponavlja izjave gla-
sov, kakor da narekuje v zapisnik ali prenaša osebi pogovor, ki ga posluša s telefonom. 
Če želi oseba ohraniti dominantno vlogo, se lahko sogovornik pogovarja z glasovi z 
njeno pomočjo in posredovanjem, tako da oseba prenaša njegova vprašanja glasovom, 
kot bi tolmačila. To metodo lahko uporabimo tudi za začetno ogrevanje, pač odvisno 
od tega, v kateri vlogi se oseba bolje počuti. Če pa je le mogoče, se je za najboljšega iz-
kazal način, da sogovornik dobesedno ponavlja besede glasov, saj s tem glasovom daje 
najbolj neposredno možnost, da se sami izrazijo.

Pogovor z glasovi
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Razgovor z glasovi

Pred začetkom neposrednega pogovora se sogovornik in oseba, ki sliši glasove, do-
menita, s katerim glasom se želita najprej pogovoriti. Po dosedanjih izkušnjah je najbo-
lje začeti z glasom, ki je domač in ni preveč sovražen. 

Sogovornik nato osebo poprosi, naj se osredotoči na izbrani glas. Ko je zveza vzpo-
stavljena, sogovornik osebo prosi, naj glas posede na drugo mesto v prostoru. Na mesto, 
za katerega morda oseba meni, da od tam prihaja glas, postavita stol - četudi to ni edini 
kriterij in lahko stol postavita kamorkoli v prostor, da le ne gre za mesto, ki ga je ose-
ba, ki sliši glasove, zasedla na začetku srečanja. Uporaba stolov na ta način je izjemno 
pomembna, saj tako osebi kakor sogovorniku jasno nakaže, da obstaja še tretji subjekt 
(namreč glas), ločen od osebe.

Če je glas pripravljen spregovoriti, ga sogovornik pozdravi s primernim odnosom, 
ki ga imenujemo 'usklajevanje z energijo glasu': s pasivnim glasom se na primer pogo-
varjamo vljudno, blago, z dominantno pa s spoštljivo asertivnostjo. Sogovornik lahko 
izkoristi tudi svoje izkušnje s tesnobnostjo in se na primerno sočuten način odzove na 
tesnoben glas.

V nadaljevanju navajamo primere vprašanj, ki jih lahko zastavi sogovornik. Sprva 
se nam bo zdelo nenavadno, zakaj se do osebe, ki sliši glasove, vedemo, kakor da je 
sploh ni v prostoru, vendar so izkušnje pokazale, da takšen način – da se pogovarjamo z 
glasom, kot da nima nobene zveze z osebo – pogosto pripomore, da glas ostane prisoten.

1. Kdo si? Ali imaš ime?
2. Koliko si star?
3. Kakšen je tvoj videz?
4. Kako se počutiš v tem trenutku?
5. Kdaj si prišel v življenje (ime osebe, ki sliši glasove)?
6. Te (ime) pozna?
7. Iz kakšnega razloga si prišel v (ime) življenje?
8. Kakšne so bile okoliščine (ime) v tistem obdobju? Kaj se je s (ime) takrat 
    dogajalo?
9. Si moral na nek način poskrbeti za (ime)? 
10. Kaj te je vodilo, ko si prišel k (ime)?
11. Bi moral (ime) po tvojem kaj v življenju spremeniti?
12. Kaj bi se zgodilo z (ime), če se ti ne bi pojavil?
13. Kakšen odnos ima (ime) do tebe? 
14. Kakšen je občutek skrbeti za (ime)?
15. Bi želel karkoli spremeniti v tvojem odnosu do (ime)?
16. (Če oseba sliši več glasov) Mar drugi glasovi vedo zate? Kaj mislijo o tebi? 
      Ali na kakšen način sodelujete?
17. Bi želel karkoli povedati (ime), mu karkoli svetovati?

Med razgovorom je sogovornik odprt in sprejemajoč za izjave glasu; ko mu ta odgo-
vori na zastavljena vprašanja, se za odgovore prijazno zahvali.
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Ko želi bodisi sogovornik ali oseba (lahko pa tudi glas!) pogovor končati, sogo-
vornik vpraša glas, ali se strinja z zaključkom pogovora, ali želi morda nadaljevati ob 
prihodnji priliki. Ko glas privoli v zaključek, se sogovornik od njega poslovi in po mo-
žnosti doda še kakšen vljuden komentar o vsebini.

Potem se vrne k osebi, ki sliši glasove, ta pa se vrne na stol, ki ga je zasedala na 
začetku srečanja.

Zaključek pogovora

Osebo potem spodbudimo, da opiše svoje občutke ob pogovoru z glasom. Ljudje 
pogosto izrazijo presenečenje nad slišanim in včasih tudi občutek, da je konkretni glas 
povsem objektiven. Sogovornik pojasni, kako se je sam počutil med pogovorom z gla-
som, tudi oseba pove, kakšni občutki so jo obhajali ob glasovih odgovorih na vprašanja. 
V tej fazi se včasih zgodi, da se spet pojavi eden od glasov. V tem primeru je priporo-
čljivo ponoviti celotni postopek (odvisno od počutja osebe in še razpoložljivega časa).

Začne se sklepna faza 'zavedanja'. Sogovornik pozove osebo, naj se postavi ob njen 
bok, in medtem ko sogovornik povzame potek celotnega srečanja, si skupaj ogledata 
prostor. Večina ljudi hvaležno dojame takšen sklep, saj jim pogled na prostor pomaga 
k (še večjemu) zavedanju, kaj se je dogajalo med pogovorom. Pomembno je poudariti, 
da sogovornik te priložnosti nikakor ne sme izkoristiti za podajanje vrednostne sodbe 
o tem, kaj se je dogajalo: zgolj nepristransko opiše, kaj se je med srečanjem dogajalo.

Pred slovesom sogovornik predlaga osebi, ki sliši glasove, naj skuša navezati stik 
z njimi tudi doma in morda hkrati premisli, ali bi ne bilo moč postopoma spremeniti 
dotedanjega razmerja z glasovi. Oseba naj morda premisli tudi o vprašanjih, za katera 
želi, da bi jih zastavili glasovom med prihodnjim srečanjem.

Pogosto po začetku tega procesa opazimo, da oseba in glasovi začnejo sami spre-
minjati svoje razmerje. Zato je priporočljivo o tem voditi dnevnik. Pomaga tudi, če 
srečanja po zaključku na papir opiše oseba, ki sliši glasove. Ta v nekaterih primerih tudi 
prosi, če lahko srečanje (video ali zvočno) posnamejo.

Načela

1. Glasovi pripadajo osebi
Oseba, ki sliši glasove, lahko v kateremkoli trenutku prekine pogovor. Sogovornik 

seveda pojasni, kako pomembno je za osebo, da v celoti ne pretrga procesa. Bistveno 
je, da proces ostane v spominu in se iz njega nekaj naučimo, ves čas pa ga morata voditi 
sogovornik in oseba, ki zanj tudi prevzemata polno odgovornost.

2. Sogovornik ni sovražnik glasov
V tradicionalni psihiatriji je veljalo, da se je glasov treba znebiti: človek naj ostane 

osredotočen na druge stvari, se ne ozira na tisto, kar mu sporočajo glasovi, nikakor pa 
naj z njimi ne stopa v komunikacijo. Logičen rezultat takšnega pristopa je, da sliša-
nje glasov ostaja na robu, ne doživi pozitivnega priznanja. Razumljivo je, da skušamo 
zmanjšati vpliv glasov, nikakor pa jih ne izganjamo. Zelo možno je, da boste prišli do 
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točke, ko bodo glasovi izzveneli sami od sebe – bodisi zato, ker bo dosežen njihov na-
men ali pa bodo razrešeni problemi/vzroki, ki ležijo za njihovim obstojem. 

3. Brez obsojanja, sproščenost
Sogovorniki so vnaprej pripravljeni, da ne izrekajo vrednostnih sodb in se z glasovi 

ne prepirajo. Sogovornik seveda ne more komunicirati z vašimi glasovi, če se jih boji: 
četudi je pogovor z glasovi vsekakor vznemirljiva izkušnja, mora biti sogovornik samo-
zavesten in sproščen. 

4. Sogovornik želi spoznati glasove
Sogovornika bo zanimalo, kakšen odnos imate s svojimi glasovi Pogosto glasovi 

niso zadovoljni s situacijo, v katero so ujeti; sogovornik je lahko do tega sočuten in vsi 
trije z osebo in glasovi lahko skupaj začnejo razreševati položaj.

5. Spoštljiv, a nikakor ponižen
Sogovornik mora imeti do vseh glasov, s katerimi se pogovarja, spoštljiv odnos, 

ravno tako pa se mora znati jasno in odločno zoperstaviti vsakemu negativnemu ukazu 
ali stališču glasov. Sogovornik mora pri osebi, ki sliši glasove, spodbujati in negovati 
avtonomnost, ne ponižnosti, zato z glasovi ne sklepa zavezništev in kupčij.

6. Nepopustljiv, ne pa prepirljiv odnos do glasov
Sogovornik se ne spušča v debate in spore z glasovi. Ostaja trden, vendar ne izreka 

moralnih sodb; osnovno etično načelo je spoštovanje.

Komu bo ta metoda v pomoč?

Tehnika ima posebej velike uspehe pri tistih ljudeh, ki že imajo izkušnjo neposredne-
ga komuniciranja s svojimi glasovi. 

Med ljudmi, ki slišijo glasove, je veliko takšnih, ki niti ne vedo, da je komunikacija 
z glasovi sploh mogoča, spet so nekateri preveč prestrašeni, da bi to sploh poskusili. 
Tudi v takšnih primerih lahko sogovornik ponudi nekaj pomoči, nasvetov in podpore v 
smeri, da vendarle vzpostavijo neposredno komunikacijo. Za ljudi, ki s svojimi glasovi 
enostavno ne želijo komunicirati, pa ta metoda ni primerna.

Za tako dejavnost se mora človek počutiti dovolj varen.
Še enkrat: sogovornik se bo potrudil, da osebi pomaga do te nove in vznemirljive iz-

kušnje. Pri tem bo imel ves čas v mislih, da je prav oseba tista, ki mora ves čas obdržati 
nadzor nad dogajanjem. Oseba, ki sliši glasove, prevzame nase odgovornost, da ostane 
prisotna, sogovornik pa ji bo pri tem po svojih močeh pomagal.

Sogovornik in oseba si morata vzeti dovolj časa za pripravo ustreznih vprašanj, ki jih 
bosta potem naslovila na glasove.

Pomembno je, da pozorno načrtujete, kaj želite doseči, in vnaprej izrazite tudi svoje 
pomisleke. Morda že imate v mislih konkretna vprašanja, ki jih želite nasloviti na gla-
sove ter jih raziskati. S sogovornikom se bosta o teh načrtih pogovorila, lahko vam bo 
svetoval, kako naprej. Osebi, ki sliši glasove, lahko z uporabo stolov pomagamo, da 
neposredno in takoj naveže stik z glasovi. Tako se bo navadil komunicirati z glasovi 
v varnem, neogrožujočem okolju ter s samozavestjo, ki jo bo lahko kasneje neodvisno 
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uporabil tudi sam. 

Kdaj ta tehnika lahko postane nevarna?

Ko oseba, ki sliši glasove, med pogovorom podvomi, ali bo lahko obdržala nadzor. 
Če sogovornik zazna, da se dogaja navedeno, pozove osebo, naj se vrne na svoj pr-

votni stol, in takoj prekine pogovor z glasom (ne pa z osebo). Za osebo je nujno potreb-
no, da ohrani določeno stopnjo nadzora nad dogajanjem, in v vsakem primeru, ko je ta-
kšen položaj ogrožen, se je treba pogovoriti o vzrokih. Pomembno je, da sta tako oseba 
kot sogovornik dogovorjena in soglasna, da lahko oseba v vsakem trenutku prevzame 
pobudo. V primeru zapletov se sogovornik toliko časa ne loti nadaljevanja pogovora z 
glasovi, dokler se oseba znova ne počuti varna in prepričana, da bo lahko imela nadzor 
nad dogajanjem. V vmesnem času lahko delata na vnovičnem vzpostavljanju zaupanja 
za nov pogovor z glasovi.

Če med sogovornikom in osebo, ki sliši glasove, ne obstaja dovolj razumevanja.
O tem se morata nemudoma sporazumeti. Tehnika, o kateri razpravljamo, zahteva 

visoko mero sodelovanja: o vsem, kar bi utegnilo ovirati ta odnos, se morata partnerja 
prej in podrobno posvetovati. Vzpostavitev ustreznega razmerja je skupna odgovornost 
obeh, sogovornika in osebe. 

Če se sogovornik neprimerno – bodisi po tonu ali vsebini – odzove na glasove.
Zdi se samoumevno, da se to ne bi smelo zgoditi, vendar je tudi sogovornik samo 

človek (in zato nepopoln). Če se sogovornik nevede neprimerno odziva na izjave gla-
sov, ga mora oseba na to nemudoma opozoriti. Tudi z morebitno neprimerno, na primer 
jezno reakcijo s strani glasov, je treba upravljati ustrezno: pogosto obstaja določljiv 
razlog za jezo, ki ga je potrebno pojasniti. Pomembno je tudi, da sogovornik ne vzame 
sovražnosti ali kritičnosti glasov osebno.

Če se ura ne konča z zaključnim povzemalnim pogovorom.
Oseba, ki sliši glasove, mora zapustiti srečanje s samozavestnim in varnim občut-

kom, kar je praktično nemogoče, če s sogovornikom ne opravita zaključnega pogovora 
s povzetkom srečanja. Če je ob koncu vpliv glasov še zmerom preveč intenziven, si mo-
rata prisotna vzeti dovolj časa, da bo oseba sestanek zapustila sproščena, z razjasnjenimi 
zadregami in brez tesnobe.

Kadar ni jasno, kdo sedi na stolu.
Glasovi pogosto naravnost tekmujejo za sogovornikovo pozornost. Ta se mora tega 

zavedati, si vzeti čas za dogovarjanje z vsakim od glasov in poskrbeti, da bo vsak prišel 
na vrsto.

Če pogovor z glasovi postane cilj sam po sebi.
Postopek je tako dinamičen in zanimiv, da se prav lahko zgodi, da bo tako prevzel 

osebo, da ji bo pogovor z glasovi postal predvsem zabavna igra, ne pa tehnika z zasta-
vljenim ciljem (večjo avtonomijo osebe in boljšim razmerjem z glasovi).
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Dolgoročni cilji

1. Raziskovati ozadja in motive glasov.
2. Pomagati osebi, da se bo počutila bolj neodvisno od svoje izkušnje slišanja 
    glasov.
3. Pripomoči k bolj zdravemu dialogu.
4. Razreševati konflikt.
5. Zbirati informacije o glasovih in vlogi, ki jo imajo v človekovem življenju in 
    njegovi preteklosti.
6. Prepoznavati, kakšna oblika ukrepanja je najboljša.
7. Zagnati notranji proces sprememb.

Primeri

KAREN
Karen je pri 28 letih preživela štiri leta v psihiatrični bolnišnici. Večino tega časa je 

preživela v varni sobi, da se ne bi poškodovala, v kar so jo ves čas silili glasovi. Kljub 
močnim odmerkom zdravil se Karen ni znebila glasov, tudi njihova moč nad njo ni 
popustila.

Karen je bila odločna, da doseže odpust iz bolnišnice in se vrne v samostojno 
življenje, zato se je trdno odločila, da se ne bo več samopoškodovala. To ji je dodobra 
uspelo, v tem obdobju se je tudi poročila, kljub napredku pa se je še zmeraj počutila 
neznosno omejena zaradi glasov. Ti so bili ves čas prisotni: zaničevalno so komentirali 
njene poteze in ji venomer ukazovali, naj se poškoduje. Karen se je ves čas trudila, da bi 
glasove preslišala, kar pa je postajalo vse bolj naporno ter jo je spravljalo na rob obupa.

Prvi pogovor s Karen je pokazal, da sliši štiri glasove, vsi so bili moški, vsi zelo 
kritični do nje in njenih dejanj. Med srečanjem so glasovi opisovali svojo jezo na Karen 
in kakšna je zgodovina njihovih odnosov z njo. Iz povedanega se je izluščila naslednja 
zgodba: glasovi so se v Kareninem življenju pojavili, ko je imela štiri leta in je postala 
žrtev zlorabe. V prvem obdobju so bili glasovi Karen vir velike podpore in tovarištva, 
skozi celo otroštvo in najstništvo je cenila njihovo podporo in bila hvaležna za naklo-
njen odnos, ki so ga vzdrževali. Pri dvajsetih je Karen postala članica verske sekte in to 
okolje je bilo zanjo tako zaupanja vredno in toplo, da se je odločila in zaupala kolegom 
svojo izkušnjo s slišanjem glasov. Žal je bil odziv nasproten tistemu, ki ga je Karen 
pričakovala: člani sekte so bili prepričani, da so glasovi izraz temnih sil in so od Karen 
zahtevali, naj se jih znebi. Na tej točki se je začela borba med Karen in glasovi: ti so 
se iz naklonjene, skrbne prisotnosti spremenili v poniževalne in grozeče. To obdobje je 
tudi zaznamoval Karenin prvi stik s psihiatrijo.

Presenetljivo se je Karen spomnila le malo od te zgodbe, ki so jo popisali glasovi: 
njihova grozljivost in negativnost sta jo tako močno prizadela, da je pozabila vsa prej-
šnja obdobja. Nihče se tudi nikdar ni pogovoril s Karen o zgodovini njene izkušnje z 
glasovi. Tako na psihiatrični kliniki kot v bolnišnici so se strokovnjaki osredotočali 
samo na to, kako naj glasovi potihnejo in odidejo, v čemer pa niso bili uspešni. Sogo-
vornik je glasove spodbudil, naj pojasnijo svojo jezo na Karen, in kmalu se je izkazalo, 

Dirk CORSTENS, Rufus MAY, Eleanor LONGDEN 



114

da njihov začetni namen ni bil obsojanje pač pa podpora. To so izrazili zelo jasno in ču-
stveno in Karen je razumela njihove občutke. Po srečanju je Karen doma začela z dolgi-
mi, poglobljenimi pogovori s svojimi glasovi, a na konstruktiven način. Na naslednjem 
srečanju mesec dni kasneje je povedala, da sta dva od štirih glasov povsem izzvenela. 
Še dve srečanji sta zadostovali, da je Karen znova navezala pozitiven stik s preostalima 
glasovoma. Karen je vmes postala bolj neodvisna oseba, potrebovala je manj zunanje 
podpore in pomoči. Glasova sta potihnila in se nista vrnila in Karen se je čutila dovolj 
trdna, da je začela razmišljati o zmanjšanju odmerka zdravil. Še dve leti kasneje sliši 
samo še en glas (ki ji je v pomoč in ga tudi noče zapustiti) ter živi polno življenje z mi-
nimalnim odmerkom zdravil.

V Kareninem primeru je pogovor z glasovi tem omogočil, da so se povrnili v pr-
votno, pozitivno vlogo. Končno jih Karen ni več potrebovala in lahko so se povsem 
umaknili.

JUDITH
Judith je petindvajsetletnica, ki je glasove prvič slišala pri 18 letih. Takrat je ob za-

četku študija na univerzi prvič za dlje časa zapustila dom in začela se je počutiti zmeraj 
bolj osamljena in tesnobna. Predvsem zato je sprejela glasove kot hrabrilne in sočutne 
ter je lahko uspešno nadaljevala s študijem.

Potem ko je povsem slučajno glasove omenila prijateljici, so se za Judith začele 
zanimati psihiatrične službe. Ker se ni strinjala z zdravljenjem z zdravili, so jo spoznali 
za bolno in ji čez čas podelili diagnozo shizofrenije. Ker so ji glasove predstavili kot 
simptome njene bolezni, so ti v Judith zbujali vse večje sovraštvo in strah, posledično 
pa so tudi glasovi postali močnejši in bolj agresivni.

Ko se je med kolegi razširila novica o Judithini diagnozi, so ti postali do nje vse bolj 
odklonilni, celo sovražni, občutka obupa in paranoje pa sta samo še okrepila moč njenih 
glasov. V vsega treh mesecih po prvem stiku s psihiatričnimi službami se je Judith iz 
uspešne študentke spremenila v osebo z akutno in hromečo psihozo. Naslednja štiri leta 
so ji minila večinoma na psihiatričnih oddelkih ali na zdravljenju zaradi resnih samo-
poškodb.

Judith je bila sprva zelo v dvomih glede pogovora z glasovi, saj jih dotlej ni še nihče 
obravnaval kot nekaj vsebinskega, bili so zgolj neprijetni simptom njene shizofrenije. 
Pri Judith se je posebej izrazil en glas, ki je močno prevladoval nad drugimi, zato sta 
se s sogovornikom osredotočila nanj. Glas je bil do Judith izrazito sovražen, odločno 
je zahteval, da jo je treba kaznovati. V kratkem je napovedoval njeno smrt. V glasu ni 
bilo niti ene pozitivne lastnosti: zdelo se je, da so mu edini cilji uničevanje, trpinčenje 
in Judithina smrt.

Med pogovorom sta sogovornik in Judith začela spoznavati, da motivi glasu vendar-
le niso tako negativni, kot se je zdelo na začetku. Judith je spoznala, da glas v resnici 
odzvanja tisto, kar ona misli o sebi. Predstavljal je nezavedna čustva o gnusu do same 
sebe – šlo je za nezavedna čustva prezira in sovraštva, ki se niso mogla spremeniti 
drugače, kot da se je želela spremeniti Judith sama. Judith se je tako odločila, da glas 
razkriva dotlej neprepoznani vidik njenega čustvenega sveta, ki ga dotlej ni bila sposob-
na spoznati in izraziti. V tem smislu je glas omogočal dragocene vpoglede v notranje 
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konflikte, s katerimi se je morala soočiti. 

Judith dotlej še nikoli ni imela priložnosti, da bi preučila občutke nizke samozavesti, 
negotovosti in tesnobe, ki so pravzaprav sprožili njene težave na univerzi. Ker se s temi 
čustvi ni soočila, so ta našla obliko glasov. S skupnimi napori sta sogovornik in Judith 
spoznala, da so glasovi pravzaprav želeli Judith okrepiti, spoznala sta tudi, da če je 
sposobna razrešiti tako stresne izkušnje, potem je vsekakor sposobna tudi nadaljevati s 
študijem in se vrniti k staremu načinu življenja. Glas je menil, da je Judith prenizko ce-
nila svoje potenciale, ter priznal, da ga je to močno jezilo. Izkazalo se je tudi, da glas pri 
tem, naj Judith umre, tega ni mislil v dobesednem smislu: skušal ji je dopovedati, da če 
ne bo poskusila in se zbrala, lahko vse preostalo življenje ostane psihiatrična pacientka 
ter bo na ta način 'umrla' glede na življenje, ki bi ga sicer lahko živela.

Judith je kasneje izjavila, da so bili glasovi, četudi so jo strašili, obenem tudi sim-
bolični in so ji sporočali reči, ki so bile zanjo zelo pomembne. Zli in sovražni so se ji 
zdeli predvsem zato, ker nikoli ni imela prave priložnosti, da bi njihovo simboliko ter 
pomene razumela in sprejela. Ko je začela glasove sprejemati in tolerirati na ta način, 
sta njihova silovitost in vsiljivost začeli popuščati. Judith že štiri leta živi brez zdravil 
in se na univerzi pripravlja na doktorat. Glasove še sliši, vendar ti več nimajo nekdanje 
uničujoče moči. Prepričana je, da je zgolj premirje z glasovi omogočilo, da se je spravila 
tudi sama s sabo.

TINA
Dialog glasov lahko človeku pomaga, da razloči občutek za samega sebe od glasov 

in na ta način znova prevzame nadzor nad svojim življenjem. Tina je bila psihiatrična 
bolnica z dolgo zgodovino samopoškodovanja. Osebju je povedala, da se čuti dolžna 
ubogati svoj glas, ki ji je pogosto ukazoval, naj se poškoduje ali si drugače škodi. Prista-
la je na udeležbo pri dialogu glasov, da bi se naučila kaj novega o motivih svojega glasu.

Njenemu glasu je bilo ime Paul in prepoznala ga je kot glas soseda, ki jo je zlorabil, 
ko je bila še majhna. Med prvim srečanjem je sogovornik glas vprašal, kdaj je prvikrat 
vstopil v Tinino življenje (v obliki glasu). Paul je povedal, da je prišel pred enajstimi 
leti, približno takrat, ko je Tina svetovalki zaupala o zlorabi, ki jo je izvršil nad njo. 
Paul je povedal, da ga je tisto priznanje zelo ogrozilo in je zato Tino skušal obvladati 
s pozivanjem, naj se poškoduje. Na vprašanje, zakaj je s Tino delal tako grobo, je Paul 
odgovoril, da zato, ker je ženska. Sogovornik je Paula vprašal, ali meni, da so vse žen-
ske manj vredne od moških in jih zlorabiti ni greh, se je Paul s tem strinjal. Na pripombo 
sogovornika, da moški potrebujejo ženske kot matere, je Paul odgovoril, da ga je njego-
va mama tepla in ga čustveno zlorabljala. Sogovornik ga je vprašal, kako se je ob tem 
počutil: je jokal? Paul je povedal, da je bil, če je jokal, še močneje tepen. Sogovornik ga 
je vprašal, ali se morda z grobostjo nad dekleti in ženskami, kot je Tina, ne maščuje nad 
materjo za svoje trpljenje? Paul je rekel, da to drži. Pri tem pa ni v ničemer obžaloval 
svojih grobosti nad Tino in je tudi povedal, da namerava tudi v prihodnosti nadzorovati 
njeno življenje in ji škodovati. Po tem je bil pogovor z glasom zaključen in sogovornik 
se je o slišanem pogovoril še s Tino.

Sogovornik je Tino pohvalil za pogum, da je razkrila zlorabo. Nadaljeval je, da je 
Paul verjetno prav iz strahu nad to njeno močjo skušal Tino kar najbolj ponižati in zago-
spodariti nad njo. Tina se je s to razlago strinjala. Do tega pogovora ni vedela, da je imel 
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tudi Paul težko otroštvo, in vedenje o tej njegovi šibkosti je povzročilo, da se ji glas ni 
zdel več tako vsemogočen. Izkušnja pogovora z glasovi je v Tini obnovila zaupanje v 
lastno moč in jo navdala s pogumom, da se je upala Paulu postaviti po robu. Kmalu po 
pogovoru so jo odpustili iz bolnišnice in tudi samopoškodovanje se je prenehalo.

STEVEN
Steven je bil polnih enajst let uporabnik psihiatričnih storitev, je pa v zadnjem letu 

doživel velik napredek, dobil je začasno delo in se vpisal na univerzo. Med prvim sre-
čanjem je Steven opisal svoj glas, ki mu je bilo ime Gerald, ki se je znašal nad njim v 
posmehljivem in zaničevalnem tonu, ga obkladal z raznimi žaljivkami in mu zatrjeval, 
da nikoli ne bo nič iz njega. Med pogovori pri sogovorniku je Gerald začel drugače gle-
dati na nekatere Stevenove dosežke, celo to je povedal, da se bo začel drugače obnašati. 
Žal pa se je v obdobjih med enim in drugim sestankom zmeraj vrnil k stari žaljivosti in 
grobostim. Ob podpori sogovornika se je Steven do Geralda začel vesti bolj samozave-
stno in to je očitno pripomoglo, da je glas začel drugače gledati na Stevenove dosežke 
in razvoj. Na enem od srečanj je sogovornik Geralda vprašal, ali ima za Stevena kak 
nasvet. Povedal je, kako misli, da Stevena ne bi smelo premagati obžalovanje. Ko je 
potem sogovornik Stevena vprašal po njegovih čustvih do matere, ki je umrla v njegovi 
mladosti, je Steven pojasnil, da je imel mater zelo rad in je po njeni smrti včasih še slišal 
njen glas. Dogovorila sta se, da bo sogovornik na enem prihodnjih srečanj k razgovoru 
povabil tudi materin glas, in ob veliki podpori Stevenu se je to dejansko tudi zgodilo. 
Ta razvoj dogodkov je Stevenu omogočil dodatno moč, da se je zoperstavil Geraldovi 
sovražnosti, in sčasoma je Geraldova negativnost začela bledeti.

Opombe
1 Članek je v angleškem jeziku dostopen na spletu: http://www.rufusmay.com/index.php/
resources/94-talking-with-voices 

Vir

Stone, H. and Stone, S. (1993). Embracing Our Selves: The Voice Dialogue Train-
ing Manual. (Sprijaznimo se s sabo: priročnik za dialog z glasovi). California: Nataraj 
Publishing.
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Martin DORNES 

Nastanek in razvoj agresivnosti1

The origins and development of aggressiveness

Je agresivnost gon, tj. moč, ki izvira iz v telesu zasidranih dražljajev in ki jo nenehno 
vleče k temu, da bi se izživela, ali pa je odziv na frustracije v najširšem pomenu besede, 
tj. prirojena afektivna in vedenjska dispozicija, ki se udejanji, ko se človek počuti ogro-
ženega, prizadetega, ko zboli in podobno? 

Kakšne dokaze o agresivnosti najdemo, če neposredno opazujemo dojenčke ali 
malčke?

Psihoanalitična teorija agresivnosti

Freud je v svoji prvi teoriji gonov, ki jo je gradil med letoma 1905 in 1915, ločil spol-
ne gone in gone samoohranitve. Agresivnosti še ni pojmoval kot samostojnega gona, 
pač pa je agresivne impulze razlagal kot izraz enega od omenjenih dveh gonov. Leta 
1920 je svojo teorijo precej preoblikoval: bolj se je posvetil agresivnosti, jo opredelil 
kot samostojni gon in ji pripisal zgolj uničujočo vlogo.2 (Schur (1971) in Gay (1987) to 
povezujeta s izbruhom prve svetovne vojne in drugimi dogodki v Freudovem osebnem 
življenju) V tej drugi teoriji gonov je ločil med libidom oz. seksualnostjo kot gonom 
življenja in gonom smrti, kamor je umestil agresivnost. Ideje o gonu smrti večina teore-
tikov ni posvojila, medtem ko se je ideja o agresivnosti kot samostojnem in destruktiv-
nem gonu v psihoanalizi močno utrdila, čeprav stoji na trhlih temeljih. Kakor pojasnjuje 
Dornes v nadaljevanju, namreč do danes niso našli dokazov, da bi jo lahko opredelili 
kot gon3 niti kot zgolj destruktivno silo. Po Freudu ima vsak gon štiri značilnosti: svoj 
izvor, cilj, težnjo in objekt. Pri agresivnosti predvsem prva ni bila nikoli povsem jasna 
niti dokazana. Spolni gon ima po psihoseksualni teoriji svoje izvore v erogenih telesnih 
conah, skozi katere se tudi sprošča. Tudi pri agresivnosti sicer govorimo o oralni, analni 
in falični, vendar so ta področja telesa le točke, preko katerih se sprošča, ne pa tudi me-
sta njenega izvora. Čeprav so odgovor na vprašanje o mestu izvora agresivnosti dolgo 
iskali, ga do danes niso našli. Teorijo so prav zato v zgodovini precej spreminjali in 
konceptom dodajali nove pomene, večinoma v trudu, da bi agresivnost vendarle lahko 
razložili v okviru teorije gonov in ubranili osnovne Freudove predpostavke:

• Prva teorija gonov je agresivnosti kot enemu od gonov samoohranitve vsaj 
teoretično priznavala tudi konstruktivno vlogo, s čimer pa je druga teorija 
povsem opravila. Po njej agresivnost nima več razvojne komponente, pač 
pa je zgolj uničevalna sila, usmerjena navzven in tako porazna za kulturo in 
posameznika. Po Freudu se tudi ne more sublimirati (tako kot libido), torej 
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posamezniku nikakor ne pomaga več pri prilagajanju, ampak lahko to vlogo 
pridobi le preko poznejših procesov vezave z libidom in obrzdana »v služ-
bi jaza«. Do enakega zaključka, le z drugačnim razmišljanjem je prišel tudi 
Konrad Lorenz, ki je zagovarjal primarno adaptacijsko funkcijo agresivnosti 
pri živalih in menil, da jo je nekoč imela tudi pri ljudeh, a jo je izgubila in se 
spremenila v destruktivno silo. 

• S takšno teorijo pa težko pojasnimo radovednost in zanimanje, ki ga kaže 
novorojenček. Ne moremo ju razložiti niti kot sublimiran libido niti kot nev-
tralizirano agresivnost, saj naj bi jaz v tem obdobju še ne bil sposoben nev-
traliziranja. Hartmann (1950) je kot rešitev ponudil idejo o tretji, nevtralni 
energiji, ki naj bi od rojstva naprej obstajala v dojenčku (poleg libidne in 
destruktivne agresivne) in iz katere naj bi izvirale radovednost in raziskoval-
ne težnje. Drugi avtorji (Winnicott, Lantos, Greenacre, Spitz, Solnit idr.) se s 
tem niso strinjali in so se raje oprijeli predpostavke, da v okviru agresivnega 
gona od samega začetka sobivata dva vidika: konstruktivni in destruktivni. 
S tem so pojem agresivnosti tako razširili, da je zaobjel tudi nedestruktivne 
oblike dejavnosti, kot so raziskovanje, gibanje, zaznavanje idr. Slednji naj 
bi izhajali iz istega vira kot destruktivni. Nihče od omenjenih avtorjev pa se 
kljub razširitvi pojma ni hotel odpovedati ideji, da so destruktivni agresivni 
impulzi vrojeni že dojenčku.

• Parens (1979, 1989) pa je na osnovi skrbnega in obširnega opazovanja do-
jenčkov in malčkov postavil teorijo, ki je spremenila prav to osrednjo pred-
postavko. Njegovi rezultati so pokazali, da je sovražnost vsaj pri otrocih, 
starih od dvanajst do osemnajst mesecev, vselej odziv na pretirano neprijetne 
občutke in nikdar spontan, iz telesa izvirajoč impulz. Čeprav ni šlo za za-
nemarljiv popravek teorije, pa je presenetljivo, da je agresivnost še naprej 
pojmoval kot primarni gon. Primarni zato, ker je prisotna vse od rojstva (z 
njo se na pretirano neprijetne občutke odzovejo že dojenčki), in gon, ker gre 
za »v telesu zasidrana pripravljenost«, da reagiramo na neprijetne občutke. 
Parens tako govori o »reaktivnem gonu«, ki je po Dornesu paradoksalen po-
jem, saj gon po definiciji izvira iz telesa in ne potrebuje dražljajev iz okolja, 
da se sproži.

• Parensu se je zdelo ključno, da teorija agresivnosti pojasni konstruktivne de-
javnosti (raziskovanje, radovednost ipd.) dojenčka, pri čemer pa ni bil zado-
voljen s Hartmannovo idejo nevtralne energije niti z idejo drugih avtorjev o 
konstruktivnem vidiku znotraj agresivnega gona. Pri slednji namreč sklepa-
mo povratno (če je dejavnost konstruktivna, potem izvira iz konstruktivne 
energije), kar pa ni dopustno. Parens je zato predpostavil, da so v ozadju raz-
ličnih oblik agresivnosti različne, a sorodne oblike energije. Konstruktivno 
agresivnost pa naj bi od rojstva dalje tudi doživljali drugače, kot jazu prilega-
joče (ego sintono), saj se njeni cilji (raziskovanje, obvladovanje itn.) ujemajo 
s pozneje nastalim jazom. Po Dornesu Parens s pojmom »jazu prilegajočega, 
nevtralnega gona« v svojem prizadevanju, da bi agresivnost razložil v okviru 
teorije gonov, ustvari nov paradoks. 
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Agresivnost z vidika raziskovanja dojenčkov

Vsem sodobnim znanstvenikom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem dojenčkov, je sku-
pno, da so teorijo gonov povsem opustili in da menijo, da v ozadju radovednosti in 
raziskovalnih dejavnosti dojenčka ni (konstruktivnega) agresivnega gona, pač pa naj 
bi bile te lastnosti odraz asertivnega motivacijskega sistema. Po tej predpostavki imajo 
še vedno biopsihološko osnovo, vendar je ta povsem drugega izvora. Tudi reaktivne 
agresivnosti, tj. aktiviranja jeze ali sovražnosti v odgovor na dejansko ali domnevno 
ogroženost, po sodobnem razumevanju ne ženejo goni, pač pa izvira iz averzivnega 
(po Lichtenbergu) ali agresivnega (po Stehlerju) podsistema. Za razliko od gonov se ta 
motivacijski sistem ne aktivira sam, temveč je običajno speč in se sproži le v določenih 
okoliščinah (na primer zaradi strahu ali potrebe po bližini). 

Pojem konstruktivne agresivnosti se Lichtenbergu in Stehlerju ne zdi več smotrn, saj 
zastira razlike med agresivnostjo in samouveljavljanjem, zato ga nadomestita s koncep-
tom asertivnosti, ki ga z agresivnostjo ne moremo enačiti. Dornesu se zdi njuna teorija 
prepričljiva in jo povzema takole: 

• Avtorja se v svojih teorijah bistveno razhajata samo v tem, da Lichtenberg 
raje govori o averzivnem kot o agresivnem podsistemu. Agresivnost je po 
njegovem namreč le ena od možnosti odziva na nevarnost. V osnovi loči dve 
vrsti averzivnega odziva na ogroženost: umik  in napad oz. antagonistični 
odziv. V prvem primeru se dojenček obrne stran, v drugem pa lahko: a) izrazi 
neugodje ali b) tisto, kar ga moti, odrine ali c) po tej osebi ali predmetu udari. 
Prvi dve različici lahko označimo za averzivni, ne pa tudi agresivni. Reaktiv-
na agresivnost je torej le ena od možnih antagonističnih odzivov, zato ne bi 
smeli averzivnega sistema, ki obsega tako umik kot različne oblike antago-
nizma, imenovati po eni sami, tj. agresivni obliki. V nadaljevanju bo govora 
predvsem o agresivni komponenti averzivnega sistema, kar moramo imeti v 
mislih, četudi Dornes iz pragmatičnih razlogov uporablja zvezo »reaktivna 
agresivnost/averzivnost«.

• Od začetka življenja obstajata dva biopsihološko različna motivacijska siste-
ma: asertivnost in reaktivna agresivnost/asertivnost. 

Asertivni sistem se sproža samodejno in se odraža v spontanem raziskova-
nju in radovednosti dojenčka. Določene okoliščine v okolici ga lahko sicer 
spodbudijo, vendar od njih ni odvisen. Dokazali so denimo, da dojenček z 
vidom raziskuje svojo okolico, tudi kadar v njegovem vidnem polju ni no-
benega predmeta. Samouveljavljanje in radovednost običajno spremljajo 
prijetni občutki. 

Nasprotno pa se sistem reaktivne agresivnosti/averzivnosti ne sproža sa-
modejno, temveč zgolj, kadar se dojenček počuti ogroženega, in splahni 
takoj, ko ogroženost mine. Spremljajo ga neprijetni občutki. 
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Averzivni podsistem torej vključuje umik in antagonistično ravnanje. To pa 
ima tri oblike: odriniti, signalizirati nelagodje in agresivno ravnanje in / ali 
občutje.

• Kljub temu oba sistema (asertivni in agresivni) teoretično in praktično pogo-
sto mešajo, kar Stechler in Halton (1987, v Dornes, 1997) pripisujeta nasle-
dnjim razlogom:

1. Motorične dejavnosti, kot so grizenje, brcanje, prijemanje, vlečenje, 
potiskanje, metanje itn., lahko služijo tako agresivnim kot tudi asertivnim 
namenom. Ko dojenček vleče mater za lase ali grizlja zanimiv predmet, gre 
lahko pri tem za odkrivanje in raziskovanje, torej njegovo vedenje v tem 
primeru sodi na področje asertivnosti. Lahko pa gre tudi za agresivnost, in 
sicer reaktivno (če mati otroka prej prizadene ali mu kakorkoli povzroči 
bolečino) ali destruktivno (če takšnih povodov ni). Ker ne vemo, kaj se je 
dogajalo, preden je otrok začel vleči mater za lase, je pogosto težko reči, 
ali gre za asertivnost ali agresivnost. Običajno nas v izbiri možnih interpre-
tacij vodijo naša teoretična nagnjenja.

2. Znaki ogroženosti, ki jih otrok kaže (reaktivno, averzivno, 
samozaščitniško vedenje, kot je kričanje) so tako izraziti, da jih zaradi nji-
hove prodornosti zlahka zamenjamo za agresivne. Če dojenček dolgo joka, 
to rojeva agresivnost, četudi ni agresivno mišljeno.

3. Starši lahko asertivno vedenje otroka, kot je raziskovanje dragocene 
hrastove, z novim steklom pokrite, mize ali odkrivanje materinega obraza s 
prsti, doživijo kot agresivno, čeprav to ni. Dojenčki in malčki imajo do obra-
zov in poliranega pohištva drugačen odnos kot njihovi starši in odločilno je, 
kako pogosto starši raziskujoče asertivne dejavnosti otroka zavrejo, ker jih 
interpretirajo kot destruktivne, in na kakšen način to počnejo. Če otrokovo 
raziskovanje prekinemo, se bo sprva odzval z umikom ali jezo. Slednja je 
smiselna, saj motivira k premagovanju ovir in s tem krepi samouveljavl-
janje. Enoletnik, ki s kovinsko žlico strga sem in tja po hrastovi mizi, kar 
povzroča zanimive zvoke in pušča vznemirljive sledi, se bo razjezil, če mu 
žlico vzamemo. Ključno pa je, kako se bomo s situacijo spopadli naprej. 
Če mu ponudimo plastično žlico ali priložnost, da strga po kakšni drugi 
površini, bo svoje raziskovanje najverjetneje nemoteno nadaljeval. Če pa 
nanj zavpijemo, češ da je poreden, da vse uniči, ga mahnemo po prstih 
in mu žlico vzamemo, se bo počutil ogroženega (frustriranega) in v njem 
se bo sprožila reaktivna, samozaščitniška agresivnost. Takšni kronični in 
neempatični odzivi zlahka vodijo v stopnjevanje sprva prilagoditvene jeze 
in nato reaktivne agresivnosti, v kateri pa so še možnosti za pogajanje. Če 
se zaviranje samouveljavljanja ponavlja, pa se tudi ta faza preskoči, in v 
otroku se sproži velika mera agresivnosti. Sprva je ta odziv na omejevanje 
s strani staršev, pozneje pa se lahko osamosvoji in tako vsako omejevanje 
naleti na pretirano občutljiv agresivno-averzivni podsistem, ki je v nenehni 
pripravljenosti, da se sproži. Slednje pa ni naravna značilnost sistema, am-
pak rezultat interakcije. Ker otrok vidi le malo ali nič možnosti za to, da 
bi se uveljavil, ne da bi uporabil veliko mero agresivnosti, se ob vsakem 
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omejevanju čuti ogroženega.  Samouveljavljanje in agresivnost se torej 
sprožita istočasno in zlijeta v nov sistem, ki je sicer videti kot gon, vendar 
se je razvil v interakcijah.

4. Ker bi morda lahko zgornji primer strganja po mizi razumeli agresiv-
no dejanje tudi zato, ker gre za uničevanje, navaja Dornes še drugi, ned-
voumen primer: Zgodi se, da otrok predmet, ki mu ga ponudimo (najsi bo 
to hrana ali ropotuljica) zavrne, ker je morda zaposlen s čim drugim, ni 
lačen ali ga predmet ne zanima. Z odrivanjem torej izraža zgolj svoje inter-
ese, ne pa agresivnosti, saj naj ne bi s tem nikogar prizadel. Starši pa lahko 
odrivanje doživijo kot agresivnost, če ga (iz kakršnih si že bodi razlogov) 
vzamejo »osebno«. V tem primeru gre za njihovo interpretacijo, na podlagi 
katere otroka karajo, ta se posledično počuti ogroženega, v njem se z na-
menom samozaščite sproži reaktivna agresivnost,  in če se to ponavlja, se 
sprva obrambna agresivnost avtomatizira in oblikuje v karakterno potezo.

Z opisanimi situacijami lahko pojasnimo, da sta si agresivnost in averzivnost kljub 
razlikam, ki smo jih poudarili na začetku, zelo blizu, ker se obe zatekata k istim rav-
nanjem (npr. odrivanju, vlečenju ipd.) Največkrat ju lahko razlikujemo le s pomočjo 
podatkov o kontekstu. Od tega, kako starši otrokovo vedenje interpretirajo, je odvisen 
njihov odziv, ta pa lahko vpliva na morebitni razvoj destruktivne agresivnosti. Slednja 
torej ni vrojena, pač pa se razvije v neugodnih pogojih iz dveh izvorno ločenih podsi-
stemov (prilagoditvene jeze in samozaščitniške, reaktivne agresivnosti/averzivnosti). 
Oba sistema se sprožata le kot odziv na določene situacije, medtem ko se destruktivna 
agresivnost (kot nov sistem, zlit iz obeh omenjenih) osamosvoji in sproža samodejno. 

Pomen, ki ga imajo v razvoju agresivnosti interpretacije staršev, bi lahko strnili v 
pravilo: Bolj ko se starši nagibajo k temu, da asertivno ali dvoumno početje otroka tol-
mačijo kot agresivno, tem verjetneje je, da bo otrok postajal vse bolj agresiven. Prvič 
zato, ker starši njegovo samouveljavljanje pogosteje zavirajo, in drugič, ker to običajno 
počnejo z agresivnimi sredstvi in mu tako dajejo zgled za agresivno ravnanje.

Podobno velja verjetno v terapiji: interpretacija vedenja kot agresivnega se vselej 
potrdi. Če klientovo ravnanje ali izjavo, ki ni bila mišljena agresivno, razumemo kot 
(prikrito) agresivno, bo klient prizadet in bo čutil, da ga ne razumemo, zaradi česar se 
bo odzval agresivno, kar pa lahko vzamemo kot dokaz naše interpretacije. Teorije o 
agresivnem gonu, po katerih je človek že po naravi agresiven, torej prispevajo k temu, 
da klientom pogosteje pripisujemo agresivnost. Obratno pa teorije, ki agresivnost loču-
jejo od averzivnosti, v terapiji in vzgoji delujejo preventivno proti razvoju agresivnosti. 

Primer: Štirinajstmesečni otrok z igračo, ki jo ima v levi roki, silovito maha sem in 
tja. V bližini stoji drug otrok, ki bi ga prvi lahko poškodoval. Je silovito gibanje zna-
menje raziskovanja/asertivnosti ali agresivnosti? Vzgojiteljica se jima urno približa, se 
postavi mednju in reče otroku z igračo: »Zakaj ne daš igrače v drugo roko? Tam imaš 
več prostora in nikogar ne oviraš.« Nato vzame igračo in jo premakne iz njegove leve v 
desno roko. Otrok se veselo igra dalje, ne da bi kogarkoli poškodoval. Če bi mu vzgo-
jiteljica jezno rekla: »Pazi, udaril boš prijateljico« in mu igračo vzela, je verjetneje, da 
bi se odzval agresivno, ker so njegovo raziskovanje prekinili in ker so ga razumeli kot 
agresivnost.

Nastanek in razvoj agresivnosti
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Ali je otrok sovražen že od rojstva naprej?

Do zdaj smo poskušali razločiti dojenčkove pozitivne aktivnosti od gona agresiv-
nosti. Radovednost in raziskovanje nista »konstruktivni« obliki agresivnosti, ampak 
aktivnosti, ki spadajo v področje asertivnega motivacijskega sistema. Čeprav se lahko 
asertivnost in sovražna agresivnost v razvoju zlijeta, kot smo videli, so razlike med 
njima večje kot podobnosti. Nelagodna čustva  otrok izraža od rojstva naprej in so pri-
sotna že tudi intrauterino. Tu se lahko vprašamo, ali jih bomo uvrstili med destruktivno, 
sovražno agresivna. Ob rojstvu otrok izraža vsaj dve neprijetni čustvi: gnus in nelagodje 
/ bolečino. Nelagodje lahko dojenček pokaže na različne načine: od nervoze, razdražlji-
vosti in nemira, ki ga spremlja godrnjanje ali ječanje do kričanja. Kričanje se običajno 
začne kot ječanje in se nato stopnjuje v intenziteti in jakosti. Najpogostejši sprožilci teh 
stanj so lakota, prekinitev dojenja, če mati pri hranjenju in previjanju otroka neprimerno 
drži ali premika, spremembe temperature, problemi s prebavo zaradi nezrelosti preba-
vil. Parens meni, da že v prvih dveh mesecih otrok izraža »primitvne reakcije jeze«. Te 
so na desnem koncu spektra, ki se začne z nervozo in gre preko joka do primitivne jeze. 

NERVOZA                         JOK                         PRIMITIVNA JEZA
                  (sovražna?)   

To hipotezo je težko dokazati oz. jo lahko ovržemo. Torej Parensova predpostavka, 
da se pretirano neugodje »avtomatično« sprevrže v sovražnost, ne drži. Alternativna 
razlaga je, da pretirano neugodje pri novorojenčkih vodi v nemoč ali obup. Najpomemb-
nejši vedenjski način, s katerim novorojenček izraža neugodje – kričeči jok, namreč ne 
spremljajo prepoznavni znaki sovražnosti.

Razvoj jeze med drugim in devetim mesecem

Izraz jeze na obrazu je prvi prepoznavni znak jeze in se pojavi pri okoli osem tednov 
starih dojenčkih. Jeza je reakcija prilagajanja in je smiselna. Pojavi se namreč, da bi z 
njeno pomočjo otrok lahko premagal ovire, ki mu stojijo na poti do cilja. Zgodnja jeza 
je torej posledica frustracije k cilju usmerjenih dejanj in je samopotrjevanja, pomaga sa-
mouveljavljanju otroka in nima sovražnega karakterja. Med tretjim in sedmim mesecem 
se vzorec jeze v ustreznih okoliščinah pojavlja pogosteje. Že od tretjega meseca lahko 
- in še bolj od šestega do osmega – pri otroku opazimo ravnanja, ki se zdijo agresivna, 
npr. vlečenje za materine lase, praskanje po obrazu, ugriz v prsi itn., ki pa jih otrok na-
redi brez izraza jeze na obrazu. Verjetno gre za asertivna dejanja na osnovi radovednosti 
in interesa in ne z namenom, da bi škodili ali poškodovali objekt ali osebo.

Razvoj jeze med devetim in osemnajstim mesecem

Od devetega meseca naprej se slika spet spremeni. Jeza postane bolj usmerjena na 
objekt ali osebo. Devetmesečni otroci začnejo žive ali nežive objekte praskati, udarjati 
ali brcati s prepoznavnimi znaki jeze. Pri dvanajstih mesecih s prepoznavnimi znaki jeze 
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že lahko sunejo, prevrnejo ali vzamejo igračo drugim otrokom. Ta razvoj spodbuja otro-
kova vse večja potreba po avtonomiji, saj se vse bolj lahko sam giblje (najprej plazenje 
od osmega meseca, nato hoja od dvanajstega meseca) in s tem izjemno poveča svoje 
možnosti za raziskovanje, postane bolj ekspanziven. Seveda se vzporedno s tem poveča 
število prepovedi in omejitev, ki mu jih posredujejo starši. Vendar spontane jeze še ve-
dno ni, ampak se jeza praviloma pojavi kot reakcija na frustracije in omejitve in se hitro 
poleže, če se otrok preusmeri ali če omejitve prenehajo. Jeza je situacijsko določena in 
njena nihanja so odvisna od zunanjih okoliščin.

Sovražno agresivna ravnanja se pri otroku pojavijo po 15. do 18. mesecu, ko lahko 
npr. otrok odrine drugega otroka s ciljem, da ga poškoduje. Enoletni otrok še nima take-
ga cilja (oz. še ni dovolj zrel, da bi ga lahko imel), seveda pa lahko pri igri nehote poško-
duje ali škodi sovrstniku, ko mu npr. vzame igračo, ga pri tem odrine, da drugi pade in 
se boleče udari. Zanimivo je, da enoletni otrok sploh ne opazi, da je prizadejal bolečino 
drugemu, ampak reagira bolj presenečeno ali zmedeno, osuplo, ko drugi začne jokati. 
Primarni cilj ravnanj enoletnega otroka je samopotrjevanje / radovednost / asertivnost. 
Ob tem pa lahko sekundarno in nenamerno pride do psihične ali fizične bolečine.

Šele po prvem letu otrok začne postopno razvijati sposobnost, da lahko v agresiv-
nem ravnanju uživa (sadistična komponenta). Vendar tudi te zgodnje oblike uživanja v 
agresivnosti ne nastopajo spontano, ampak so večinoma posledica frustracij / nelagodja. 
Torej je tudi občasna agresivnost z užitkom pri otrokih po prvem letu starosti reaktivna 
in situacijsko določena. Je kratkotrajna in se hitro poleže. Od okoli 15. meseca starosti 
pa je vse več znakov, da lahko otroci namerno (tudi seveda ne nujno povezno z užit-
kom) poškodujejo drugega in se lahko vedejo agresivno ne da bi to služilo utiranju poti 
k nekemu cilju. Namerno poškodovanje drugega je občasno povezano z znaki užitka, 
tako da otrok v približno istem obdobju razvije sposobnost za namerno sovražnost in za 
sovražnost z užitkom.

Ob letu in pol se lahko sovražnost z užitkom postopno osamosvoji in ni več nujno 
vezana na zunanje okoliščine – to pomeni, da lahko postane stabilna »ponotranjena« 
psihična struktura/dispozicija. V tem času otrok tudi začne povezovati čustva in notra-
nje predstave. Prav vse bolj razvita sposobnost za notranje predstave lahko pomemb-
no prispeva k stabilizaciji in ponotranjanju agresivnega vzorca vedenja. Tu torej lahko 
najdemo korenine sovraštva, ki je razliko od zgodnje jeze ali epizodične sovražnosti z 
užitkom ali brez njega stabilna intrapsihična konfiguracija. Sovraštvo je čustvo, ki ga 
lahko sprožijo notranje predstave, fantazije brez zunanjih povodov. Prav tako lahko no-
tranje predstave sovraštvo tudi vzdržujejo. Večina avtorjev se strinja, da se lahko razvije 
sovraštvo kot oblika kronične sovražnosti v starosti okoli leta in pol.

Od te razvojne točke naprej se tudi poveča število možnih virov frustracij in ranljivo-
sti, ki olajšujejo mobilizacijo sovražne agresivnosti. Dojenčka npr. ne moremo sramotiti 
ali se mu posmehovati, ker tega še ne more razumeti. Ne ve, kaj mislimo, ko se mu 
posmehujemo. Še ne razlikuje med smehom in posmehovanjem. Enoinpolletni otrok pa 
to razliko že dobro razume, saj je že razvil refleksivno zavest o sebi in nima le predrefle-
ksivnega občutka sebe. Nase lahko gleda kot na objekt in se zaveda samega sebe. Zato 
ga je lahko tudi sram, ker se lahko vidi skozi oči drugega. Sram je povezan z realnim 
ali namišljenim opazovalcem, pred katerim se poskušamo skriti. Sram je torej čustvo, 
ki je povezano z zavedanjem samega sebe. Otrok se sramuje, če se počuti prizadetega v 

Nastanek in razvoj agresivnosti



125

svojem občutku samega sebe. Na to se odzove z umikom, jezo ali sovražnostjo, ki lahko 
postane kronična, če odrašča v okoliščinah, ki to pogosto pogojujejo. Možnost kronifi-
kacije se poveča zaradi vse večje sposobnosti ustvarjanja notranjih predstav.

Agresivnost v obdobju od leta in pol do šestega leta

Opazovanja otrok v jaslih so pokazala, da je pri okoli osemnajstih mesecih okoli 
polovica interakcij med otroki »antagonističnih«, to pomeni, da gre za razne oblike 
trenj med njimi. Pri dveh letih in pol pa je takih interakcij samo še 20%. Trajajo pa an-
tagonistične reakcije kratek čas. Npr. v eni skupini dvoletnih otrok je bil poprečni čas 
konfliktnih interakcij samo štirideset sekund. Otroci že v tej starosti razvijejo strategije 
obvladovanja konfliktov in 79% njihovih konfliktov se zaključi brez posredovanja odra-
slih. Med letom in pol in tretjim letom je večina soočenj med otroki zaradi posesti igrač. 
Ta soočenja lahko razumemo v večini primerov kot asertivna.

Dečki so bolj agresivni in asertivni kot deklice in to že med prvim in drugim letom. 
Če so napadeni tudi pogosteje reagirajo s telesno protiagresivnostjo. Tako zgodnje raz-
like verjetno nastopijo zaradi bioloških kot tudi socializacijskih vplivov.

Sovražna agresivnost je pri obeh spolih časovno stabilna. Otroci, ki so jih v pred-
šolskem obdobju ocenili kot agresivne, dobijo višje ocene agresivnosti tudi v šolskem 
obdobju (ocene s strani sovrstnikov, učiteljev ali oseb, ki skrbijo zanje). Tudi raziskave 
o antisocialnem vedenju otrok so pokazale podobno: polovica otrok z zgodnjim antiso-
cialnim vedenjem se tako obnaša tudi kasneje. V nekaterih longitudinalnih študijah so 
pokazali, da je agresivni vzorec stabilen 22 let. Otroci, ki so jih pri osmih letih ocenili za 
agresivne, so ostali taki tudi pri tridesetih letih. Tridesetletni moški so bili bolj nasilni do 
svojih partnerk in so bili pogosteje kaznovani (npr. več prometnih prekrškov).

Vse več je podatkov, da je že v starosti dveh do petih let agresivni vzorec stabilen! 
Mnogi otroci, ki so pri dveh letih telesno agresivni, ostanejo taki tudi pri petih letih, 
čeprav se telesna agresivnost v tem razdobju pri vseh otrocih zmanjša. Podatki veljajo 
za oba spola, še bolj izrazito pa za dečke kot za deklice. Nagnjenost k sovražni agre-
sivnosti kot karakterna poteza lahko torej obstaja še pri dveh letih in se lahko utrjuje v 
nadaljnjem razvoju. Že pri šestih letih se lahko sovražno agresivno vedenje zelo utrdi. 
Taki otroci niso več agresivni samo zato, ker jih tepejo ali zlorabljajo, ampak tudi zato, 
ker so sami agresivni, sprožajo agresivnost. Tako se vzpostavi maligna spirala, ki jo je 
zelo težko prekiniti. Tako nas ne preseneti, da ima večina programov, ki obravnavajo 
take otroke individualno, le omejene uspehe.

Povezanost agresivnosti in navezanosti

Otroci z dezorganiziranim vzorcem navezanosti so najbolj rizični, da bo pri njih pri-
šlo do deviantnega razvoja agresivnosti. Dezorganizirano navezani otroci so v šolskem 
obdobju precej bolj agresivni kot otroci z zavračajočim ali varnim vzorcem navezanosti, 
še posebno takrat, ko so prisotni še drugi rizični faktorji kot nižji socialno ekonomski 
status in / ali materina psihopatologija.
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Problem uživanja v agresivnosti

Spolni sadizem nima nič opraviti s spolnostjo ali agresivnostjo, ampak je v svojem 
jedru narcističen. V osnovi je sadista strah pred objektom (tu uporabljam besedo objekt 
kot ga definira teorija objektnih odnosov – torej je lahko živ ali neživ), tako da objekt 
stalno drži na distanci, da bi tako omilil grožnjo, ki mu jo predstavlja. To je predpogoj, 
da lahko v spolnosti uživa. Užitek v tepežu je nadomestek za nedosegljiv užitek v inti-
mnem odnosu do objekta.

Človek po svoji naravi ni ne »dober« ali neagresiven, prav tako kot ni brez strahu. 
Vendar prav tako ni po naravi zloben in destruktiven. Kronična sovražnost je povezana 
z iztirjenjem agresivnosti v zgodnjem razvoju – podobno kot različne oblike kroničnega 
strahu – ali pa v sedanjem življenju. Razširjenost sovraštva ni dokaz za obstoj destruk-
tivnega gona, ampak kaže le na to, da lahko pod določenimi pogoji, kar se žal dogaja 
prepogosto, biološko smiselni vzorci odzivanja iztirijo.

Destruktivnost oz. sovražna agresivnost pa lahko tudi izgubi smisel, kot so npr. po-
kazale raziskave v ameriških barakarskih naseljih velemest, kjer je človeško življenje 
postalo nesmiselno in poceni kot plastična vrečka. Agresivnost v takih okoljih je po-
gosto zadnji, obupen poskus, da bi v okoliščinah stalnih psihičnih in socialnih travm, 
v stalnem poniževanju in deprivaciji, človek ohranil zadnji ostanek občutka psihične 
živosti in vitalnosti. Triumf in užitek, ki nastopi za kratek čas ob ubijanju ali ob umorih, 
je v teh okoliščinah kot odmerek droge, ki naj bi zapolnil neznosne občutke praznine, 
nevrednosti in fragmentacije. Tako nasilje ni več usmerjeno k cilju. Ni več specifičnega 
objekta, proti kateremu je usmerjeno, ampak je lahko žrtev takega nasilja vsak, ki se 
slučajno znajde na (ne)pravem mestu. Agresivnost postane »slepa«, podobna refleksu, 
ki se lahko sproži v kakršnihkoli okoliščinah.

Taka avtomatizirana, »proceduralna« agresivnost, ki se lahko pojavi kadarkoli, je 
zadnja točka nekega razvoja. Tradicionalne kategorije kot so »destruktivnost«, »želja po 
izničenju«, »ostudno« za označitev take agresivnosti niso več primerne. Ubiti pomeni 
za otroke tolp (»gang kids« - pretresljivo je to prikazano v filmu Božje mesto) samo še 
trenutni preblisk (flash), ki zelo hitro mine in ga morajo stalno ponavljati. Te prisile po-
navljanja pa ne moremo razložiti kot ponavljanje zgodnje travme ali kot premagovanje 
travmatizirajočega objekta, ampak kot premagovanje kroničnega občutka življenjske 
izpraznjenosti in nesmisla. Izpraznjenost je posledica ignoriranja eksistence. V getih 
eksistenca ljudi, ki tam živijo, ne pomeni ničesar več.

Situacijske in socialne determinante agresivnosti

Do zdaj smo govorili o izvorih in razvoju agresivnosti. Na koncu pa moramo pouda-
riti, da je manifestacija destruktivne agresivnosti v zelo veliki meri odvisna od socialnih 
in situacijskih okoliščin. Zato lahko na agresivnost v veliki meri vplivamo s spreminja-
njem socialnega konteksta in okoliščin. To tezo lahko podpremo s številnimi primeri:

- ženske, ki so nasilnega moža prijavile policiji ali drugim pristojnim, so bile v 
naslednjega pol leta v 15% ponovno žrtve moževega nasilnega vedenja; tiste, ki 
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moža niso prijavile, pa so bile žrtve v 41%;
- znano je, da je število smrtnih primerov pri ropih večje, če je dostop do orožja 
lahek;
- uboji in umori so odvisni od situacijskih faktorjev; večina ubojev je podobnih 
nesrečam, do katerih je prišlo zaradi enkratnega spleta okoliščin, ne pa načrtno, 
kot večkrat zgleda po takih dogodkih na prvi pogled;
- k nasilju lahko pripomore socialna klima. V deželah, kjer je prišlo do vojn, je v 
petih letih po vojni signifikantno več nasilja kot v petih letih pred vojno;
- programi zmanjševanja nasilja na šolah so uspešni, če so intervencije na 
različnih ravneh: na ravni posameznikov v razredih, na ravni razredov kot celot, 
na ravni šole kot celote.

Prevedla in povzela Jasna Solarovič in Miran Možina.

Opombe
1 To je del 9. poglavja (str. 144 – 256) knjige Martina Dornesa z naslovom Die Frühe 
Kindheit, izdane pri založbi Fischer Taschenbuch v Frankfurtu leta 1997.

2 Schur (1971) in Gay (1987) to povezujeta s izbruhom prve svetovne vojne in drugimi 
dogodki v Freudovem osebnem življenju. 

3 Po Freudu ima vsak gon štiri značilnosti: svoj izvor, cilj, težnjo in objekt. Pri agresiv-
nosti predvsem prva ni bila nikoli povsem jasna niti dokazana. Spolni gon ima po psi-
hoseksualni teoriji svoje izvore v erogenih telesnih conah, skozi katere se tudi sprošča. 
Tudi pri agresivnosti sicer govorimo o oralni, analni in falični, vendar so ta področja 
telesa le točke, preko katerih se sprošča, ne pa tudi mesta njenega izvora. Čeprav so 
odgovor na vprašanje o mestu izvora agresivnosti dolgo iskali, ga do danes niso našli.

Martin DORNES  



128

Janko BOHAK  

Sprehodi med psihoterapijo in duhovnostjo

Walking between psychotherapy and spirituality

»Vsaka generacija nedvomno vidi svojo nalogo v tem, 
da na novo zgradi svet. Moja generacija pa ve, da ga ne 

bo na novo zgradila. Toda morda ji pripada še večja naloga. 
Obstoji v tem, da prepreči razpad sveta. Kot dedinja trhle 

zgodovine, v kateri se množijo degenerirane revolucije, okužena 
tehnika, mrtvi bogovi in izlužene ideologije, v kateri sile brez 

vsakršne veličine danes uničujejo vse, a ne morejo nikogar 
prepričati, v kateri se inteligenca tako globoko ponižuje, da služi

 sovraštvu in zatiranju, je bila ta generacija postavljena pred 
nalogo, izhajajoč edino iz svojega zavračanja, da znova v sebi in 

okrog sebe vzpostavlja vsaj nekaj od tega, 
kar predstavlja dostojanstvo življenja in umiranja.«

Albert Camus ob prejemu Nobelove nagrade za literaturo, 
10. decembra 1957 (Camus, 1970: 199-200)

Sredi sedemdesetih let minulega stoletja sem naletel na knjigo Viktorja Frankla Ne-
zavedni Bog. Knjige nisem kupil, a njenega naslova nisem mogel pozabiti in mi je 
vedno znova porajal asociacije. Razmišljal sem na primer, kako je Freud pisal o potlače-
vanju spolnosti in njenem usodnem delovanju iz nezavednega ter s tem veliko prispeval 
k njeni detabuizaciji v javni zavesti. Frankl pa je spregovoril o tem, kako je človekova 
duhovnost postala nova tema izrinjanja z nič manj usodnimi posledicami za človekovo 
individuacijo. Med drugim je pisal o »nedeljskih nevrozah«, ki jih je potem preimeno-
val v »ekleziogene nevroze«, se pravi nevroze, ki jim botruje moralistična in strah pred 
večnim peklom vzbujajoče cerkveno oznanjevanje, tako da od Jezusovega »veselega 
oznanila« skoraj nič ne ostane. V svoji usmerjenosti mu je postal Jung bližji od Freuda 
in je že pred svojo izkušnjo koncentracijskega taborišča izdelal glavne postavke »Er-
gänzungspsychotherapie« - dopolnilne psihoterapije kot zdravljenja s smislom. 

Junga namreč vidim kot ustvarjalca nič manj pomembnega temelja začetne zgradbe 
psihoterapije od Freuda. Brez Freuda ne bi imeli znanstvene psihoterapije, brez Junga 
pa ne bi imeli širšega pogleda na človeka, ki vključuje njegovo duhovno razsežnost in 
razumevanje, da religiozni dvomi »ne prikrivajo pravega stanja stvari«, kot so meni-
li freudovci prve generacije: »Sodobni človek je izgubil metafizično gotovost svojega 
srednjeveškega brata in jo nadomestil z ideali materialne varnosti, splošne blaginje in 
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človečnosti. Toda človek bi moral biti več kot optimist, da bi lahko verjel, da tudi ti 
ideali niso že zelo omajani […] Zaradi svoje skepse se je sodobni človek umaknil vase; 
njegove notranje energije tečejo nazaj proti svojim izvirom, na površino pa spravljajo 
tiste psihične vsebine, ki so ves čas navzoče, a ležijo na dnu, dokler je tok gladek in 
miren.« (Jung, 1994: 26)

 
Očitno je bila duhovnost ena od tistih psihičnih vsebin, ki je v postrazsvetljenskem 

času potonila na dno in z nič manj eruptivno silo kot spolnost nekaj desetletij prej pro-
drla v sodobno zavest. Če bi mi kdo pred pol stoletja dejal, da se bo to zgodilo, bi mu 
odvrnil, da sanjari. A vendar sem to doživel in danes ne bi bil več presenečen, če bi 
knjigotrška raziskava pokazala, da gredo knjige o duhovnosti še bolje v promet od ku-
harskih, ki so menda na samem vrhu. Vsaj v Sloveniji.

Vsesplošno zanimanje za duhovnost izvira iz človekove bivanjske nepotešenosti in 
ogroženosti, a je vendar od človekove ozaveščenosti odvisno, kakšna duhovnost ga bo 
pritegnila. Človeka, ki se uspava v neozaveščenosti – na Vzhodu bi rekli v nevednosti 
– in se hrani z vsem, s čimer ga zasipavajo mediji in vedno bolj vsiljiva ekonomska 
propaganda, za utišanje »nelagodja v kulturi« pa skrbi farmakologija, bo pritegnila ne-
zahtevno regresivna, uspavajoča duhovnost. Ta verjetno še predstavlja večino duhovne 
ponudbe, ki se seveda prilagaja povpraševanju. Tisti pa, ki slutijo ali v svojem umu že 
vedo, da gre človekova individuacija vzporedno z njegovim ozaveščanjem, si utirajo 
zahtevnejše duhovne poti. Ločnice med enimi in drugimi ni mogoče potegniti, saj člo-
vek vedno deluje kot celota, kot preplet različnih silnic. Na vprašanje, ali hodi po prete-
žno regresivni ali progresivni duhovni poti, si bo najlaže odgovoril človek, ki je razrešil 
svoje življenjske laži, kot bi dejal Adler.

Eden prvih, ki je svoj psihoanalitični pristop obogatil z duhovnostjo, tako judovsko 
krščansko kot budistično, je bil Erich Fromm. Za slednjo je značilen njegov spis Psihoa-
naliza in zen budizem, preveden in objavljen tudi v slovenščini (Fromm, 2012), medtem 
ko je osnovno idejo, ki vstopa v zavest evropskega človeka prav preko njegove razprave 
Imeti ali biti (Fromm, 2004), črpal iz vzhodnih in zahodnih religioznih tradicij, kot jih 
sam na več mestih navaja.

Duhovnost je bila prisotna v psihoterapiji od samih začetkov. Morda se ji je še naj-
bolj uspešno izogibala prva generacija psihoanalitikov, ki je tudi v tem hotela slediti 
svojemu velikemu učitelju in vzorniku. Pa tudi on je zavračal le tiste oblike duhovnosti, 
ki so ga spominjale na kompulzivno simptomatiko, ali so izhajale in bile povezane s 
širšim kontekstom religiozne institucije in so imele izrazito svetovno nazorsko konota-
cijo. Še Fromm govori o religioznosti, a je iz konteksta pisanja povsem razvidno, da je 
ne pojmuje več vpete v institucionalno religiozni okvir, kar je za sodobno razumevanje 
duhovnosti samoumevno. Pa tudi krščanski učitelji duhovnosti vedno pogosteje opo-
zarjajo na nevarnost, ko neka religiozna institucija s svojo prakso zatemni svoje lastno 
izvorno sporočilo. Jezus je vedno znova opozarjal, da je »božje kraljestvo« v človeku, 
in da njegovo »kraljestvo ni od tega sveta«. Naj navedem samo enega od številnih pri-
merov. Ko so njegovi učenci zahtevali odgovor, kateri tempelj je pravi, jeruzalemski ali 
samarijski, jim je z odgovorom povsem zrelativiral tako duhovno prakso kot »pravo-
vernost« njene institucije: »Pride čas – in je že zdaj – ko pravi molivci ne bodo molili 
Boga ne na tej ne na oni gori, marveč v duhu in resnici.« (Citat iz evangelija). V tem 
smislu opozarja katoliški duhovnik indijske provenience, Anthony de Mello (1990), da 
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se večkrat zgodi, da je križ pomembnejši od Jezusa Kristusa, in opozarja na nevarnost, 
ko čaščenje postane pomembnejše od ljubezni, ko cerkev postane pomembnejša od ži-
vljenja in ko Bog postane pomembnejši od bližnjika.

Težav z razmejevanjem z duhovnostjo pa nima le psihoterapija, ampak tudi filo-
zofija. Njeno početje bi naj bilo racionalno spraševanje po »finis ultimos«, po zadnjih 
vzrokih. A že mnogi predsokratiki so racionalni premislek povezovali s svojim osebnim 
izkustvom, zlasti z duhovnim. Platon jih je s svojo mistično izkušnjo in z dediščino 
velikega učitelja Sokrata nadgradil in utrl pot filozofskemu pristopu, ob katerem so 
se oplajali neredki priznani evropski filozofi. Med nje lahko prištevamo tudi prepo-
znavnega Slovenca Gorazda Kocijančiča, ki meni, da je Platon imel najmočnejši vpliv 
na evropsko misel. Torej močnejšega od Aristotela, čeprav ga imamo zaradi njegove 
racionalne logike, s katero je presojal pojave zunanjega sveta, za predhodnika, če ne za 
začetnika številnih naravoslovnih disciplin, vključno z znanstveno interpretacijo sanj. A 
podobno kot je negativna teologija, ki korenini v duhovnem, mističnem izkustvu svojih 
oznanjevalcev, za predstavnike pozitivne teologije, še bolj pa za cerkveno učiteljstvo, ki 
meni, da je mogoče »polnost resnice« zajeti v dogmatične obrazce, sumljiva, če že ne 
nevarna, je filozofski pristop z duhovnim, neredko prav tako mističnim oz. transracio-
nalnim izkustvom, sporen in sumljiv za zagovornike drugih filozofskih pristopov.

Vrnimo se k našim, psihoterapevtskim dilemam. Pri delu s pacienti nismo imeli te-
žav, če smo ponotranjili psihoterapevtsko držo, ki nam nalaga abstinenco, ko pacient 
začne prepoznavati, kako globoko so ga zaznamovale vrednote staršev in socialnega 
okolja, in ugotavlja, da so mu nekatere od njih bolj cokla kot spodbuda za nadaljnjo 
individuacijo. In neredko si tedaj znova zaželi, da bi mu psihoterapevt povedal kaj kon-
kretnega, s katerimi vrednotami si on osmišlja svoje življenje in delo. Če nismo podlegli 
pacientovim potrebam po nasvetih in vodenju na začetku psihoterapevtskega procesa, 
ga bomo tudi takrat zlahka usmerili tja, kjer bo začutil pravilne vrednote za nadaljnjo 
pot: vase. Sam sem neredko opažal pomembno razliko: Če je bilo zanimanje za duhov-
nost v začetni in osrednji fazi procesa v funkciji odporov in izraz želje po vsaj začasnem 
umiku k manj neprijetnim, morda celo lagodnejšim temam, pa se je v sklepni fazi nered-
ko prebudilo zanimanje za duhovnost tudi pri pacientih, ki so presenečeno ugotavljali, 
da jim ta tema prvič postaja aktualna in pomembna. Večina od teh si je utrla duhovno 
pot po svoji lastni meri, nekaj pa se jih je odločilo za vključitev v krščansko občestvo, 
v katerem so poleg izhojene duhovne poti doživljali reparacijo v otroštvu in morda še v 
odraslosti tako boleče pogrešanega občutka pripadnosti.

Pred leti sem v neki delovni skupini predlagal, da bi tudi v slovenski psihoterapiji 
opredelili človeka ne le kot fizično in psihosocialno, marveč tudi kot duhovno bitje, 
kot ga opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija – in bil deležen pomilovalnega 
nasmeha. A to je bil eden od poslednjih refleksov časov, ki so za nami, a so nas tudi 
s svojo ideologijo zaznamovali močneje, kot se zavedamo. Pred leti me je presenetila 
psihoterapevtka, ki se je po dveh desetletjih vrnila iz Anglije z družino in z diplomo 
transpersonalne psihoterapije. V dolgih supervizijskih pogovorih sem čakal, kdaj pride 
na vrsto tema transpersonalnosti in jo po brezuspešnem čakanju vprašal: »Kje pa pri 
tvojem delu pride do izraza transpersonalnost tvojega pristopa?« In mi je pojasnila: 
»Izrazi se v moji psihoterapevtski drži.« Njen odgovor me je zadovoljil in pomiril. Čez 
nekaj časa sem želel preveriti, če sem jo prav razumel: »A prepoznaš potem tudi v moji 
psihoterapevtski drži kaj transpersonalnega?« Prikimala je. Naš antropološki pogled 
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na človeka zaznamuje tudi našo psihoterapevtsko držo s skromnostjo in ponižnostjo v 
zavesti, da vseh človekovih globin ne bomo mogli nikdar dojeti, saj presegajo domet 
naše racionalne zavesti.

Priznam, da me kar malo skrbi, ko opazujem, kako vdira duhovnost tudi v slovensko 
psihoterapijo pri vseh njenih stranskih vratih. Bomo dovolj čuječi, da se bomo izognili 
vsem njenim pastem?  Bomo znali prepoznati in se upreti vsem regresivnim skušnjavam 
duhovnih ponudb pri sebi in pri pacientih? Razlikovanje med regresivno in progresivno 
duhovno ponudbo na obeh njunih polih ni zelo težavno, teže se je znajti na širokem mej-
nem področju. Še najbolj zanesljivo orodje, s katerim si lahko tu pomagamo, je analiza 
odporov in konkretizacija odporov v obrambnem stilu nas samih in naših pacientov. A 
tudi za to potrebujemo nepodkupljivo pripravljenost za soočenje z resnico, kar psihote-
rapija po svoji definiciji tudi je - »veritatem facere«, torej delo za resnico.

 
Bil sem nekoliko zadržan ob uvedbi treninga čuječnosti na samem začetku študija 

psihoterapije. Menil sem, da bi od nje več pridobili študenti predzadnjega ali zadnjega 
leta študija. A po odmevih in pismenih anonimnih ocenah vidim, da je za večino izku-
šnja »zena za psihoterapevte«  tudi na začetku študija dobrodošla in da z njo pridobijo 
dragoceno sredstvo za ponovno vzpostavitev stika s sabo in za začetno oblikovanje 
psihoterapevtske drže. Sicer pa, če se zmorejo fokusirati na dihanje in tok zavesti otroci, 
kot nam je nekajkrat zagotovil Willigis Jäger, zakaj tega ne bi zmogli bolj ali manj od-
rasli. Osnovni predpogoj pa je seveda sposobnost mirnega sedenja z zravnano hrbtenico 
do pol ure.

Vendar pa odprtost med psihoterapijo in duhovnostjo koristi tudi drugim. Poznam 
primere, ko so se duhovni učitelji vzhodne ali zahodne duhovne tradicije odločili za 
poglobljen psihoterapevtski proces, nekateri celo za »nevarni« psihoanalitični kavč, in s 
to izkušnjo obogatili svojo duhovno prakso in učenje. In v obeh se potem dogaja še več 
tega, kar se dogaja tudi v psihoterapiji – in kar se je dogajalo v stoletjih in tisočletjih, 
preden se je psihoterapija profilirala kot samostojna znanstvena disciplina in se ločila 
od drugih oblik pomoči človeku. (Da je uspela uresničiti te Freudove sanje, že dobro 
desetletje »molče trobenta« prva univerza z njegovim imenom in v njegovem mestu.)

Ne vem, če je Eckart Tolle kdaj doživel bližnje srečanje s psihoterapijo, a ga želim 
vzeti kot vzorčni primer, kako se lahko psihične vsebine in procesi, ki smo jih imeli za 
izrazito psihoterapevtske, z drugimi koncepti in na drugačnem teoretskem ozadju doga-
jajo tudi na duhovnih poteh oziroma v alternativnih procesih. Omejil se bom na njegov 
koncept »bolečinsko jedro«, ki ga bom na kratko povzel (Tolle, 2009). 

Bolečinsko jedro definira kot čustveno bolečino, ki je hkrati tudi poglaviten vzrok 
telesne bolečine in telesnih bolezni. Zamera, sovraštvo, samopomilovanje, občutki kriv-
de, jeza, depresivnost, ljubosumje so razne oblike te bolečine. In tudi vsak užitek ali ču-
stvena izpolnitev skriva v sebi seme bolečine, nasprotje, ki se bo prej ali slej udejanjilo; 
oba sta le dve strani istega kovanca. Vsaka nova bolečina, ki jo doživimo in živi naprej 
v našem telesu, se združi z bolečino, ki je v nas že od prej, tudi tista iz našega otroštva 
in ki nam jo je morda nevede zadala okolica, v katero smo se rodili. Obe skupaj tvorita 
čustveno bolečinsko jedro, ki je lahko v nas speče ali dejavno. Speče je lahko celo 90 
odstotkov časa; v človeku, ki je globoko nesrečen, pa utegne biti dejavno ves čas. Neka-
teri ljudje živijo skoraj ves čas svoje bolečinsko jedro, medtem ko ga drugi izkusijo le v 
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določenih okoliščinah, na primer v intimnih razmerjih ali v situacijah, povezanih z izgu-
bo ali z zavrženostjo, ki so jo doživeli nekoč v preteklosti, ali v situacijah, ko jih nekdo 
čustveno ali telesno prizadene. Prav vse lahko prizadene naše bolečinsko jedro, če se 
povezuje z bolečinskim vzorcem iz naše preteklosti. Ko se bolečinsko jedro prebudi iz 
spanca, ga lahko požene v delovanje celo najbolj nedolžna pripomba, ki jo izreče kdo od 
naših bližnjih. Nekatera bolečinska jedra so zgolj nadležna, medtem ko so druga zlobne 
pošasti, pravi demoni. Nekatera so telesno nasilna, a mnogo več jih je čustveno nasilnih. 
Nekatera napadajo ljudi okrog nas, druga napadajo nas same. V slednjem primeru so 
misli in občutki, ki jih imamo v zvezi z našim življenjem, izrazito negativni in samou-
ničevalni. Pogosto se iz vsega tega razvije bolezen ali pa se zgodi nesreča. V skrajnem 
primeru lahko takšna bolečinska jedra svojega »gostitelja« privedejo v samomor. Ko 
se z bolečinskim jedrom identificiramo, si nas le to povsem podredi, in tedaj si želimo 
– praviloma nezavedno – le še več bolečine. Postanemo žrtev ali hudodelec; bolečino 
hočemo prizadejati sebi ali drugim. Bolečinsko jedro se na smrt boji svetlobe naše za-
vesti. Njegovo preživetje je odvisno od našega nezavednega istovetenja z njim, še bolj 
pa od našega nezavednega strahu pred tem, da bi se soočili z bolečino v sebi. Toda če se 
ne bomo soočili z njo, če bolečine svojega bolečinskega jedra ne bomo osvetlili z lučjo 
svoje zavesti, jo bomo morali vedno znova podoživljati.

Tu vidimo na kratko povzeto Tollejevo gledanje na transferno dogajanje, ki se najpo-
gosteje sproži v bližnjih, zlasti pa v intimnih odnosih, kot pravi. V neosebnih, zlasti pro-
fesionalnih odnosih ga še bolj ali manj kontroliramo, v intimnih odnosih pa nam začne 
drseti takoj, ko čar zaljubljenosti in idealizacije prekrije prah vsakdana. Razumljivo, saj 
se je tudi večina otroških prikrajšanj (razvojnih deficitov) in fizičnih ter čustvenih zlorab 
(travm) zgodila v intimnih ter bližnjih odnosih našega okolja. 

Za zdravljenje bolečinskega jedra ima Tolle univerzalno zdravilo, ki vedno deluje: 
osvetlitev bolečinskega jedra s svetlobo zavesti. Tako postanemo njegov opazovalec in 
se deidentificiramo z njim. Priznava, da je to dolgotrajno delo in spodbuja k vztrajnosti: 
Bodite čuječ varuh svojega notranjega prostora! Bodite dovolj navzoči, da lahko nepo-
sredno opazujete bolečinsko jedro in občutite njegovo energijo, potem sčasoma ne bo 
moglo več nadzorovati vašega mišljenja. Na drugem mestu malce ošvrkne psihoterapi-
jo, v smislu: Če boste s to vajo raztopili svoje bolečinsko jedro, si boste prihranili veliko 
časa in denarja, ki bi ga sicer investirali v psihoterapijo.

Ne dvomim, da je njegova praksa, ki jo lahko sami izvajamo, uporabna za mnoge, 
gotovo pa ne za vse. Po mojem mnenju je uporabna za tiste, pri katerih je bolečinsko 
jedro speče večino časa, ni pa uporabno za »globoko nesrečne«, pri katerih je dejavno 
skoraj ves čas. S Kernbergom bi lahko rekli, da je uporabno za »lažje patologije«, za 
težje pa le izjemoma, morda za tiste z zelo dobro odpornostjo. Če so ljudje preplavljeni 
z zamerami, sovraštvom, samopomilovanjem, občutki krivde, jezo, depresivnostjo, lju-
bosumjem, sramom, ne zmorejo dovolj notranjega miru in stika s sabo, ki sta potrebna 
za to vajo. Tudi duhovni učitelji, dovolj poučeni v psihoterapiji, hitro prepoznajo tiste, 
ki zaradi preplavljenosti in obsesivnega ukvarjanja z negativnimi čustvi ne zmorejo 
neke duhovne prakse in jim priporočajo psihoterapijo, če želijo, da bo njihova duhovna 
ponudba zares delovala. Kar se je zapletlo v ne dovolj dobrih okoliščinah otroštva, se 
lahko razplete le v varnem in brezpogojno sprejemajočem korektivnem odnosu psi-
hoterapevtskega settinga. Kako se naj človek, ki ne čuti pravice do življenja, prepusti 
sedanjemu trenutku, kjer prežijo nanj notranji demoni, kot je nekdo zapisal: Ko je oder 
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prazen, začnejo demoni svoj ples. In kako naj sprejme samega sebe, če v sebi ne čuti 
ničesar dobrega, vrednega, ljubečega? Šele ko bo doživel dovolj korektivnih odnosnih 
izkušenj slišanja in sprejemanja, se bo v njem začelo nekaj premikati in bo njegova no-
tranjost postajala manj odvratna in mračna. Tu se strinjam z Jungom: Ničesar ne more-
mo spremeniti, kar nismo najprej sprejeli. Žal se tudi to ne zgodi vedno. Mnogi imamo 
za sabo (vsaj) nekaj neuspešnih psihoterapij.

So pa tudi nasprotni primeri, čeprav neprimerno redkejši. Nekdo poskuša razrešiti 
svoje notranje zaplete s psihoterapijo, prvič, drugič, tretjič. A mu nikakor ne uspe; ne 
more se prepustiti odnosu, da bi proces zares stekel, čeprav ceni psihoterapevtovo na-
klonjenost in prizadevanje. Kot da so na delu globoki nezavedni odpori, opisani v kon-
ceptu negativne terapevtske reakcije, ali nekatere manj ugodne relacije astrološke karte. 
Potem pa najde pot do alternativnega zdravljenja, ki je hkrati duhovna pot, in doživi 
skoraj čudežno ozdravljenje. Sčasoma uvidi, da ga čaka do resničnega notranjega miru 
in zdravja še dolga pot, a vztraja na njej, ker čuti: to je pač moja pot. Ta pa je – seveda 
po mojih predvidevanjih in opažanjih – daljša kot bi bila v dobri klasični psihoanalizi 
ali v kakšni drugi obliki kvalitetne psihoterapije.

 
Ne le da človek s težkim bremenom na duši težko živi, pogosto ne more umreti, do-

kler svojega bremena ne odloži v zaupnem in sprejemajočem odnosu. To sem neredko 
izkusil že v svojem prvem poklicu kot duhovnik in naj povedano ponazorim s prvim 
tovrstnim dogodkom, ki se me je globoko dotaknil.

Nekaj tednov po duhovniškem posvečenju so me poslali nadomeščati župnika v 
neko dolenjsko župnijo.  Tam so me poklicali k umirajočemu dedku. Pričakoval sem, 
da bo prvi del obreda – spoved – izzvenela bolj formalno kot večina teh, ki sem jih 
že poslušal v spovednici. Razmišljal sem tudi, da morda umirajoči starček ne bo več 
mogel govoriti ali spričo zamegljene zavesti vzpostaviti stika z menoj. A sem doživel 
eno prvih presenečenj  duhovniškega dela: starčka že s šibkim glasom, a povsem bistre 
zavesti. Začel mi je pripovedovati o medvojnih travmah, ki jih je doživljal on in njegovi 
svojci med bratomorno vojno in se na začetku opravičeval: »Veste, dokler vam tega ne 
izpovem, ne bom mogel umreti. Od tega je že četrt stoletja, a nikomur še nisem upal 
povedati, vse sem zaklenil vase.«  

Tedaj sem začutil, kako lahko skrivnosti, ki jih ne more z nikomer podeliti, človeka 
bremenijo. In sem se spomnil zgodbe, ki smo jo imeli v čitanki tretjega ali četrtega ra-
zreda osnovne šole. Pripovedovala je o človeku, ki ga je neka skrivnost mučila leta in 
desetletja. Nazadnje ni več vzdržal: Šel je na polje, izkopal jamo in vanjo izkričal svojo 
skrivnost. Ko je jamo še zakopal, se je nekoliko olajšan vrnil domov. Toda glej čudo: Iz 
tiste jame je zrasla velika rastlina in na svoj način razglašala njegovo skrivnost. Tedaj 
nisem razumel  drugega sporočilo zgodbe: Ni dovolj, če skrivnost le izkričimo, moramo 
jo podeliti s človeškim bitjem v varnem in razumevajočem odnosu. Šele tako se lahko 
vsaj za silo zacelijo boleče izkušnje in kronificirane travme. Svojci so v predverju sobe 
umirajočega zmolili kar nekaj rožnih vencev, preden sem jih povabil k nadaljevanju 
obreda. Proti večeru istega dne so mi prišli povedat, da je njihov dedek izdihnil. 

Ko sem nedavno raziskoval začetke psihoterapije, me je presenetila dejavnost pro-
testantskega pastorja iz 18. stoletja, ki je pri svojem pastoralnem delu ugotavljal, kako 
desetletja zamolčane skrivnosti patogeno delujejo na človeka in je razvil terapijo zamol-
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čanih skrivnosti kot eno prvih oblik »zdravljenja z besedami«.

Imata pa psihoterapija in duhovnost, kljub vsem bistvenim razlikam v izhodiščih 
in tehničnem arzenalu, nekaj skupnega, seveda če sta dovolj dobri: Obe vabita ljudi v 
budnost. Včasih grem po ulici in zagledam človeka, pa se mi ob tem porodi: Ta človek 
bo umrl, preden se bo prebudil v življenje! Življenje takšnega človeka je sijajno opi-
sal Janez Menart v pesmi Mož brez imena. Družbene okoliščine so se sicer radikalno 
spremenile, a zdi se mi, da takšnih ljudi »brez imena« ni nič manj. Zato mi je blizu de 
Mellovo gledanje:

»Nezavedno življenje ni vredno življenja. Je avtomatizirano življenje. Ni človeško, 
programirano je, pogojeno. Vseeno, če bi bil kamen ali kos lesa. V deželi, od koder 
prihajam, sto tisoče ljudi živi v kolibah, v ekstremni revščini, na robu preživetja. Delajo 
po cele dneve, težka fizična dela, zvečer zaspijo in se zjutraj zbudijo, nekaj pojedo in 
vse se začne znova. Zdaj pa se nasloni nazaj in pomisli. 'Kakšno življenje.' 'Je to vse, 
kar ima življenje pripravljeno zanje?' In potem te pretrese spoznanje, da 99.99% ljudi 
tukaj ni dosti na boljšem. Vi greste lahko v kino, se vozite naokrog v avtomobilih, lahko 
se podate na križarjenje. Mislite, da ste na boljšem? Prav tako mrtvi ste kot oni. Prav 
takšen stroj ste kot oni – malo večji, a kljub temu stroj. Žalostno je pomisliti, da ljudje  
preživijo življenje z zabetoniranimi prepričanji; nikoli jih ne spremenijo. Enostavno se 
ne zavedajo, kaj se dogaja. Tudi če bi bili kamen, kos lesa, govoreč, hodeč, razmišljujoč 
stroj, ne bi bilo drugače. Kot lutke so, ki jih mečejo naokoli raznorazne stvari. Pritisneš 
na gumb in dobiš reakcijo.« (de Mello, 1990: 12). Ali nas to ne spominja na Frommovo 
analizo oblik samoodtujenosti, tako v kapitalističnih kot komunističnih deželah?

Že več kot desetletje dajem študentom propedevtike psihoterapije pri predmetu Etika 
pisati esej na temo: Za kaj zastavljam svoje življenje. Esej je pogoj za pristop k izpitu, ni 
pa sestavni del ocene, da jih pri pisanju ne bi motila moja domnevna pričakovanja. Ob 
branju teh esejev sem skoraj vedno presenečen, neredko ganjen, navdušen. Včasih mi je 
pa  tudi žal, če vidim, da so jih pri pisanju – morda nezavedno – vodila moja domnevna 
pričakovanja ali njihova ujetost v družbeno oz. družinsko okolje ali ideologijo. Lahko 
le upam, da bodo svoj arhaični nad jaz razrešili v dobri osebni izkušnji in ga integrirali 
v svoj pristni self. 

Svoje sprehode med psihoterapijo in duhovnostjo zaključujem z enim od nekaj sto 
esejev. In zakaj sem se odločil prav za tega? Ker želim z njim zrelativirati in celo posta-
viti pod vprašaj marsikaj, kar sem v tem eseju napisal, pa tudi zato, ker je eden od tistih, 
ki so se me najgloblje dotaknili. Torej:

»Za kaj zastavljam svoje življenje?
S tem vprašanjem sem se prvič zavestno srečala pri svojem sedemnajstem letu sta-

rosti. Takrat  to vprašanje ni imelo takšne formulacije, vendar je kot rdeča nit začelo po 
tihem usmerjati moje življenje, ponovno oblikovati mojo osebnost in vplivati na odlo-
čitve, ki sem jih morala sprejeti. Če bi morala povedati, kako se je glasilo takratno moje 
vprašanje, še sama ne bi vedela. Vedela pa sem, da v meni obstaja hrepenenje po nečem, 
česar še nisem poznala, videla, občutila. Iskala sem odgovor na še ne zastavljeno vpra-
šanje, odgovor na neustavljivo hrepenenje. Sedaj, šestnajst let kasneje, bi si mogoče 
kdo želel slišati navdihujočo zgodbo o tem, da je bila moja pot polna velikih idealov, 
prijetnih občutkov, sreče in mladostnega poleta. Vendar ni bilo tako. Zgodilo se je ravno 
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nasprotno. Ko pogledam nazaj na svoja notranja dogajanja in okoliščine ob tem, mi 
včasih ni jasno, kako sem preživela. Včasih sem še razmišljala, zakaj sem izbrala takšno 
pot, zagotovo je bilo mnogo lažjih, vendar resnica je, da nobena druga pot ni bila re-
snično Moja. Nemogoče je napisati ali razložiti notranja dogajanja, ki so me privedla do 
sklepa, za kaj danes zastavljam svoje življenje. V kratkih črtah bom poskusila omeniti le 
delček tega, kar me je vodilo k temu, kakor tudi sam odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Kaj me je sploh motiviralo, da sem se pri sedemnajstih letih odločila za notranjo 
pot? Zbanaliziran, vendar najbolj enostaven odgovor je – nič drugega ni zadoščalo. Po 
eni strani sem imela vse, kar si lahko želi mladostnica – dosti prijateljev, nadpovprečne 
uspehe bodočega poklica -  zmage na vseh državnih tekmovanjih, predčasni vpis na 
akademijo po programu talentiranih, občudovanje profesorjev, družine, kar bi naj bila 
odskočna deska za svetovno kariero in življenjski 'uspeh'. Vsi okoli mene so bili bolj 
srečni zaradi mojih uspehov kot jaz. V sebi sem bila mrtva. Nihče in nič ni resnično pri-
šlo do mene, še jaz sama ne. Izgubila sem se v morju tujih pričakovanj, izpolnjevanju in 
zadovoljevanju tujih potreb, nenehni pripravljenosti biti na voljo drugim. Moje življenje 
se je odvijalo brez mene. Vse v meni in zunaj mene je bilo sivo, prazno, brezsmiselno, 
vse je delovalo lažno in umetno. V sebi sem se začela spraševati, če je to vse. Ali naj 
bom ob tem srečna, zadovoljna, izpolnjena? Je to to, čemur pravijo življenje? In kaj je 
z mano narobe, da ne čutim tako? Ali sem bolna? 

Sledila so leta iskanja, v odnosih, v glasbi, v veri, v religiji, v takšnih in drugačnih 
skupnostih, vendar odgovora ni bilo, vsaj ne takšnega kot sem ga jaz iskala. Hodila sem 
kot zombi po tem svetu, dnevi so bili izpolnjeni s praznino po eni in z bolečino po drugi 
strani, neprespane noči pa polne vprašanj in tesnobe. Spomnim se noči, ko sem bede 
gledala v prazno točko na steni in opazovala, kako se cela moja psiha drži na zelo tanki 
nitki, vedno tanjši, ki se lahko vsak trenutek od neznosne bolečine pretrga. Občutek sem 
imela, če se to zgodi, da nikdar več ne bom mogla priti nazaj, da bom nesposobna za ži-
vljenje vegetirala. Spominjam se tudi dneva, ko sem mislila, da je vso to moje iskanje le 
bolezen, kar bi brez težav sprejela, samo da bi vedela, kaj je z mano. Nekega dne sem se 
odpeljala v bolnišnico, se sprehajala po velikem vrtu psihiatrične bolnišnice, opazovala 
ljudi, bolnike, misleč, da mogoče sodim tja, vendar tudi to ni bil odgovor.

Duševne bolečine so spremljale različne telesne bolečine in tegobe. Popolnoma iz-
črpana sem iskala odgovor ali vsaj eno osebo, ki bi me razumela, ali mi povedala, kaj je 
z mano, vendar te osebe ni bilo. Določeno obdobje me je duševno hranila samo maša, 
ob delavnikih, brez ljudi, brez petja, ko sem se v tišini predajala na oltar, prosila za 
spremembo in prejemala obhajilo. Ob tem pa je moja duhovna lakota postajala vedno 
večja, vedno bolj sem hrepenela po Bogu. Vendar bolj ko sem se odpirala Bogu in ilu-
zorno pričakovala olajšanje, hujše je bilo. Danes bi rekla: bolj ko sem se odpirala Bogu 
in hrepenela po Njem, bolj sem se srečevala s sabo. Takrat tega nisem vedela, tako kot 
tudi nisem imela nobene predstave o tem, kaj se mi dogaja. Ni bilo ničesar več znotraj 
ali zunaj mene, česar bi se lahko oprijela. Mesece in leta ni bilo nobene tolažbe. Moj 
pogled se je postopoma obračal v samo sebe. Ne zato ker bi bila pogumna, ampak ker 
druge možnosti ali izbire ni bilo. Težko povem, kako se je to zgodilo, vendar pri eni 
maši sem imela uvid v stanje svoje duše, na kar sem se od spoznanja skoraj zrušila na 
tla. 'Zagledala' sem, česa vse je moja duša polna; prizor  je bil neznosen. Ob tem 'po-
gledu' sem spoznala, da največja pustota in nesmisel ni zunaj, ampak v meni. Naslednje 
tedne in mesece se mi je vedno bolj začelo porajati vprašanje, kdo sem sploh jaz. Kdo je 
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ta oseba, ki jo čutim? Ali sem to sploh jaz? Čigave misli mislim in čigava čustva čutim? 
V tem času noben zunanji impulz ni bil dovolj močan, da bi se ta prepad v notranjo črno 
luknjo ustavil. Druge poti, kot samo še bolj navznoter, vase, ni bilo. Edino 'tam' sem 
lahko iskala odgovore. Hkrati pa sem se sama sebe in lastnega pekla najbolj bala. Od 
sebe pa se ni dalo pobegniti nikamor.

Najlepši dan v mojem življenju je bil, ko sem pri dvajsetih letih 'slučajno' zagledala 
majhno knjižico v izložbi knjigarne, ki je pritegnila mojo pozornost. Šla sem noter, 
odprla knjižico in osupnila zaradi besed, ki sem jih prebirala. Počutila sem se, kot da je 
nekdo pogledal vame in napisal vse, kar čutim, mislim, doživljam. Bila je to Terezija 
Avilska. Končno nekdo razume, končno nekdo ve, končno ideja, da je morda vse v redu 
z mano! Solze sreče so se mi vlile sredi knjigarne. Čutila sem, kot da sem dobila prija-
teljico, odgovore, vse v meni si je oddahnilo, kar mi je dalo dovolj moči za nadaljevanje 
poti navznoter.

Naslednji meseci in leta so bili zelo težki, dokler nisem dokončno notranje kapituli-
rala. Nehala sem se upirati neznosnemu trpljenju in sem se mu prepustila. V prepušča-
nju ni bilo nič plemenitega ali vzvišenega, enostavno sem ostala brez moči, da bi se še 
upirala ali se še borila proti sami sebi. Mislila sem, da sem 'izgubila' borbo in pričako-
vala najhuje. A takrat se je zgodilo nekaj povsem drugega. Od nekod je v meni počasi 
začela prihajati točkica svetlobe, ki je postajala vedno večja. Zavladal je globok mir, 
notranje neurje se je umirilo. Počutila sem se, kot da sem dokončno umrla in oživela 
hkrati. Vendar tokrat brez lastnega naprezanja. Moji vzponi in padci so se nadaljevali, 
vsakič na novo sem umirala in zaživela na novo, dokler življenje ni prevladalo.

Predolga bom, če bom pisala in razlagala, kaj vse me je notranje mučilo, obremenje-
valo, kaj me je gnetlo, uničevalo. Pomembno je, da so me ta leta oblikovala in pustila 
za sabo nekaj, česar se z besedami ne da opisati: znanje o sebi, ki ga nobena teorija ali 
knjiga ne zajema, poznavanje svojega notranjega sveta, ki sedaj že leta ni več mrtev, 
ampak Živ, barvit, zanimiv, izpolnjen in pripravljen dajati. Verjamem, da je Življenje 
bilo v meni ves ta čas, 'samo' priti je bilo treba do njega, do sebe. To je nekaj najtežjega, 
kar sem kadarkoli naredila. Počutim se, kot da se je najhuje že zdavnaj zgodilo in zaradi 
tega se mi ni treba bati ničesar več. Z veseljem objamem karkoli srečam v sebi, pa naj 
bo še tako boleče. 

Poslastica mojega življenja je bilo srečanje s psihoanalizo. To se je zgodilo po vseh 
teh izkušnjah, ko sem že začela uživati v lastnem bitju. Seveda pa je ostalo še ogromno 
stvari za predelati, tokrat morda na drugačnih 'nivojih' duše. Moja pot navznoter se je 
nadaljevala, tokrat še ob teoretičnem znanju, kar mi je predstavljalo in mi predstavlja 
veliko veselje in najlepšo avanturo. Hecno, analitičnega znanja nisem imela, vendar mi 
je bilo ob prebiranju teorije vse tako znano, logično, naravno; to znanje sem že nekje 
imela. Osebno verjamem, da človeka nič tako dobro ne nauči kot srečanje, kot soočanje 
s samim seboj. 

Vse te izkušnje so zame neprecenljive prav zaradi tega, za kaj danes zastavljam 
svoje življenje. Iz napisanega je očitno, da ne gre za nič zunanjega, za nobeno kariero, 
poklic, življenjsko vlogo, ambicije ali dosežke. 
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Svoje življenje zastavljam za Resnico. Resnico, ki se začne v odnosu do sebe, re-
snico, ki v sebi zajema svobodo, ljubezen, pa tudi bolečino; resnico, ki pogosto tiho in 
počasi, vendar suvereno zmaga. Slej ali prej. 

Morda za resnico živimo tisti, ki smo najbolj živeli ali živimo v laži. Morda svobo-
do želimo tisti, ki smo bili najbolj zasužnjeni. Morda. Vendar, če so bile laži, notranje 
suženjstvo in trpljenje cena za to, kar danes vem, čutim in zaznavam, mi ni žal za nič. 
Bilo je vredno. Danes vem, da je vse v redu. Včasih se mi zdi, da sem morala narediti 
največji možni ovinek, da bi prišla do tako enostavnega odgovora, ugotovitve, ki je 
verjetno marsikomu samoumevna. Zame pa je dosežek. 

Bolečino v sebi sem vzljubila; zdaj mi je lepa in prijetna, ker vem, da me bo vedno 
odpeljala k resnici, k sebi, domov. Vem, da sem živa. Notri, globoko v sebi sem najbolj 
svoja in hkrati najbolj povezana z drugimi, 'tam' sem del nečesa večjega, čudovitega, 
neopisljivega. Tam sem eno z Bogom, ki ni nekje daleč  stran, ampak je v meni, kjer je 
čakal, da pridem nazaj k sebi, k Njemu.

Morda bi bilo logično pričakovati, da imam sedaj v sebi močno željo reševati druge 
ali jim lajšati trpljenje. Resnica je, da nič od tega (več) nimam. Ni v moji moči rešiti 
druge. Nobenemu ne morem odvzeti bolečine. Edino, kar lahko ponudim,  je izkušnja. 
Izkušnja, ki je morda ni treba povedati z besedami, izkušnja, ki jo drugi zazna, občuti. 
Mogoče (in res samo mogoče), bom lahko kdaj komu ponudila luksuz, da bom resnično 
tam z njim/z njo, luksuz razumevajočega srca. Mogoče bo tako drugim lažje priti do 
lastne resnice. Kajti nič lepšega ni od Resnice, katere se duh veseli, ob kateri duša poleti 
in telo zaživi. Za to mi je vredno zastaviti svoje življenje.«

Ko ponovno prebiram ta ganljiv »Za kaj«, mi prihaja na misel Tagorejeva Dvanajsta 
Darovanjka, s katero sem pred desetletji sklenil pisanje »stranskega proizvoda« moje 
poldnevne bilance. In z občutjem hvaležnosti, da sem ta dragoceni biser prejel ob pra-
vem času, (zaenkrat) končujem svoje sprehajanje med psihoterapijo in duhovnostjo. 

»Najdaljša je pot, ki te privede najbliže k sebi,
in najtežja je vaja, ki rodi najpreprostejši napev.

Potnik mora potrkati na vsaka tuja vrata,
preden pride do svojih,
in preromati moraš vse zunanje svetove,
da prideš nazadnje do najgloblje kamrice.« (Tagore, 2011: 34).

Epilog

Za lažje razumevanje uvodnega motta: globoka misel Camusa izpred dobrega pol 
stoletja zveni pretresljivo aktualno. In to v celoti. Če vidi Camus nalogo svoje gene-
racije v tem, da prepreči propad sveta, je domet generacije sodobnih psihoterapevtov 
seveda skromnejši, a naša kapljica v morje zato ni nepomembna, da v sebi in okrog sebe 
vzpostavljamo vsaj nekaj od tega, kar predstavlja dostojanstvo življenja in umiranja.
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Psihiatrija in farmacevtska industrija: 
refleksija ob kritikah Roberta Torreja

Psychiatry and the pharmaceutical industry: 
reflection on Robert Torre’s critics

Hrvaško javnost je avgusta 2014 močno vznemirilo pisanje zagrebškega psihiatra 
Roberta Torreja (Torre, 2014abcde). V petih nadaljevanjih se je v Jutarnjem listu razpi-
sal o tem, kaj po njegovem mnenju počnejo psihiatri. Temeljno je podvomil o vsem, kar 
predstavlja današnja psihiatrija in kar le ta počne s svojimi pacienti in psihiatri samimi. 
Vendar pa že sam naslov njegovega prispevka, Prava resnica o psihiatriji, vzbuja dvom 
v kritično naravnanem bralcu, saj ni »edinih« in »pravih« resnic. Meni je bolj všeč 
slogan History Channela, ki pravi: »Njegova zgodba, njena zgodba, zgodovina« (angl. 
»His story, her story, history«).

Torrejeva kritika (hrvaške) psihiatrije

Če na kratko povzamem, Torre opisuje, kako psihiatrija ni znanost, ampak sramotno 
nerazvita veja medicine, ki si prizadeva ustvariti nekakšno »psevdoznanstveno« legi-
timnost in se tako vrniti med ugledne naravoslovne znanstvene medicinske vede. Kot 
argument za problematičnost psihiatrije navaja obstoj antipsihiatrije, kot nekakšne stro-
kovne opozicije, katere kritične trditve o psihiatriji še do danes niso bile razrešene. Sebe 
umešča med odgovorne psihiatre, ki se naslanjajo na ideje antipsihiatrije in so kritični 
do sodobne psihiatrije. Po njegovem mnenju psihiatrija tava v megli, ne da bi vedela, 
kaj pravzaprav počne, kaj zdravi in kako zdravila delujejo. Zgodovino psihiatrije ozna-
čuje kot stoletja mučenja ljudi s strani psihiatrov. Največ prostora nameni kritiki posre-
dne in neposredne skorumpiranosti psihiatrov, ki so sprejeli vlogo, ki jim jo je namenila 
farmacevtska industrija. Obenem pa pokaže na recipročno delovanje farmacevtske in-
dustrije, ki odločilno vpliva na razvoj in vzpon kadrov, ki so pripravljeni brezpogojno 
sodelovati na področju psihofarmakologije in propagirati izdelke določenega koncerna. 

Psihiatrične kongrese vidi kot sejme, ki služijo nagrajevanju zvestih psihiatrov kot 
potrošnikov, predpisovalcev zdravil določene farmacevtske hiše, in propagiranju novih 
spoznanj in marketinških prijemov. Kongresi naj bi bili ekonomski propagandni pro-
grami, točke srečevanja farmacevtskih firm s psihiatri, ki jih je potrebno pridobiti za 
»svoje«, da bi predpisovali in hvalili njihove izdelke. 

Kairos 9/4/2015 Prevodi, novice, intervjuji, eseji
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Po njegovem mnenju farmacevtska industrija ustvarja t. i. »opinion makerje«, osebe, 
ki vplivajo na odločitve o uporabi zdravil in smernicah zdravljenja. To so  ključne osebe 
v zdravstvu, ki vplivajo na vzorce vedenja drugih zdravnikov. Farmacevtska industrija 
tem »izbrancem« omogoča dostop do vabljenih plenarnih predavanj in do objavljanja v 
odmevnih publikacijah (npr. v zbornikih predavanj s kongresov, v eminentnih revijah) 
skozi »mala vrata«, mimo znanstvene presoje. Torre je prepričan, da se dogaja javno in 
prikrito podkupovanje psihiatrov, odvisno od njihovega položaja in njihove možnosti 
prispevanja v ustvarjanje profita farmacevtskih multinacionalk. Tisti na vrhu psihiatrič-
ne hierarhije so deležni promoviranja v vrhove znanstvene in strokovne ekskluzivnosti, 
zajetnih vsot denarja, uslug transkontinentalnega turizma, nižje rangirani pa tudi dobijo 
svojo kost v obliki majhnih daril, možnosti sodelovanja v plačanih postmarketinških 
raziskavah itn. Žal pa se pri  bolnikih, ki se zdravijo po nareku farmacevtskih gigantov, 
razvija hospitalizem, odvisnost od zdravil, socialna izključenost in drugi negativni po-
javi. 

Torre trdi, da za najvišje rangiranimi znanstvenimi avtoritetami, ki so ta mesta za-
sedli na račun sodelovanja s farmacevtskimi firmami, nikoli ni stalo znanje, ki bi opra-
vičevalo njihovo avtoriteto.  Pravi, da so ti zdravniki nihče in nihče bodo ostali, potem 
ko farmacevtska industrija ne bo več stala za njimi. Ideologija, ki jo zagovarjajo far-
macevtske firme, običajno eksistencialno trpljenje ljudi označuje kot bolezen, s tem pa 
širijo območje psihiatričnih diagnoz, ki zahtevajo zdravljenje z zdravili, in krog ljudi, 
ki so potrebni zdravljenja.

Torre zatrjuje, da psihiatrija niti ne ve, kaj zdravi in kako zdravila delujejo. Antide-
presivi naj ne bi delovali, pomirjevala pa povzročajo odvisnost. Farmacevtske firme si 
po njegovem mnenju prizadevajo, da »rebrandirajo« zdravila, širijo krog indikacij, do-
kazujejo, da na primer antidepresivi ne delujejo le na depresijo, ampak tudi na tesnobo. 
Zato se potem eno zdravilo lahko predpisuje za več bolezni. Prepričan je, da se stres 
ne rešuje z zdravili ter da zdravila ne ponujajo varnosti pred propadanjem možganskih 
funkcij. Gre celo tako daleč, da zatrjuje, kako nevrobiološke motnje povzročajo prav 
zdravila sama.

 
Po mojem mnenju je Torre socialno odgovoren zdravnik, ki se zoperstavlja določe-

nim anomalijam aktualne psihiatrične prakse. Kot je že rečeno, lahko v njegovih trdi-
tvah prepoznamo koncepte antipsihiatrov, ki so bili najbolj glasni v šestdesetih in se-
demdesetih letih prejšnjega stoletja, v času, ko je bila psihiatrija totalitarna, ponekod še 
s prepoznavnim srednjeveškim razumevanjem duševnih motenj. Antipsihiatri so imeli 
pomembno vlogo pri reformi odnosa družbe do psihiatričnih bolnikov, kar se v zadnjem 
desetletju, predvsem s sprejetjem in uveljavitvijo zakona o duševnem zdravju, kaže tudi 
v Sloveniji.

Psihiater kot zdravitelj in kot varuh

Seveda pa radikalne misli in ideje ne temeljijo vedno na dejstvih, ampak prihaja do 
izkrivljanja stvarnosti pod vplivom ideoloških predpostavk. Antipsihiatrija je ideologi-
ja, v opoziciji s »hard line« psihiatrijo. Sam vidim, da se je kljub odporu posameznih 
psihiatričnih avtoritet, psihiatrija v zadnjih dvajsetih letih precej spremenila in to na 
boljše. Že od nastanka te stroke, nekje od francoske revolucije leta 1789, se funkcija 
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psihiatra deli na tradicionalno vlogo zdravnika oziroma zdravitelja, ki lajša trpljenje 
in zdravi duševne bolezni, po drugi strani pa varuha, ki ščiti  družbo pred škodljivimi 
učinki norosti psihiatričnih bolnikov. Vse  psihiatre bi lahko razvrstili na spekter med 
izrazite »varuhe« in izrazite »zdravitelje«. Tisti, ki delajo v psihiatričnih ustanovah, 
morajo integrirati te funkcije na najmanj škodljiv način, tako da po eni strani spoštujejo 
in varujejo pravice bolnikov, po drugi strani pa učinkovito ščitijo družbo pred njihovimi 
nerazsodnimi in včasih tudi nasilnimi dejanji. 

Psihiater bi moral biti varuh stvarnosti, ki temelji na dejstvih, generator demokratič-
nega medosebno ustvarjenega diskurza, in steber, na katerega se lahko naslonijo ljudje, 
ki potrebujejo njegovo pomoč in podporo. Nasilje, ki izhaja iz strukture in dinamike 
psihiatričnih ustanov, pa na žalost velikokrat deluje proti tem načelom in marsikje ovira 
razvoj humanih odnosov med ustanovo in uporabniki.  Čim starejša je določena psihi-
atrična ustanova, toliko bolj otrdela je v odnosu do uporabnikov. Tako lahko že sama 
beseda »uporabnik« v takih rigidnih ustanovah predstavlja motnjo v njenem delovanju, 
saj slabo prenaša individualiziranost »pacientov« oz. »bolnikov«. Težko sprejme, da se 
današnji uporabnik ni več pripravljen povsem podrediti avtoriteti ustanove, da vse bolje 
pozna svoje pravice in da od psihiatra upravičeno pričakuje vsaj tako korekten odnos, 
kot ga je deležen pri kardiologu ali ga je deležna pri ginekologu. Rigidnost psihiatričnih 
bolnišnic se kaže v odklonilnem odnosu do obravnavanja določenih  duševnih motenj, 
kot so nekatere oblike odvisnosti, psihotravmatska stanja in predvsem osebnostne mo-
tnje, ki predstavljajo vedno večje breme za družbo in njene prebivalce. 

Pozitivni premiki ob uvedbi zakona o duševnem zdravju

Zahvaljujoč zakonu o duševnem zdravju so se v Sloveniji odnosi med psihiatri in 
bolniki precej spremenili, saj je »uporabnik« pridobil z zakonom zagotovljene pravice, 
da odloča o svojem zdravljenju. Obenem je tudi psihiater odrešen arbitrarne vloge pri 
»zapiranju« ljudi z duševnimi motnjami, saj je ta funkcija prešla na sodnika, ki v redkih 
in posebnih situacijah odloča o potrebi po hospitalizaciji proti volji bolnika. Načelo de-
viantnosti je nadomestilo načelo ogrožanja kot edinega družbeno opravičljivega razloga 
za omejevanje osebne svobode. 

Psihiatrija se je po mojem mnenju v zadnjih desetih letih precej humanizirala. Veliko 
sta k temu  prispevali novi generaciji psihiatrov in psihiatričnih zdravil. Tudi iz raznih 
filmov, kot je na primer Čudoviti um, lahko razberemo, da so bila psihiatrična zdravila 
pred desetletji precej bolj obremenilna za bolnike s hujšimi psihičnimi motnjami (npr. 
shizofrenija, bipolarna motnja, depresija) kot so danes. Zaradi močnih stranskih učin-
kov zdravil (motorična omejenost, izguba volje in motivacije, debelost, spolne disfunk-
cije idr.), ki so opazno znižali kvaliteto življenja, so jih bili bolniki prisiljeni opuščati, 
kar pa je pogosto pripeljalo do hitrega ponovnega izbruha bolezenskih znakov. Psihiatri, 
ki so bili poleg tega pod vplivom antipsihiatrične ideologije, so bili negativno naravnani 
do zdravil, tako da so jih predpisovali bolj redko in predvsem za krajši čas. Smatrali so, 
da s tem delujejo v korist bolnika. 
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Prispevek nevroznanosti k razvoju psihiatrije

Z naglim razvojem nevroznanosti pa se je pokazalo, da so ravnali narobe, saj vsak 
akutni zagon duševne motnje prinaša s seboj izrazito škodljiv učinek na delovanje mož-
ganov in s tem tudi poglabljanje bolezni in slabšanje socialnega funkcioniranja. Z bolj-
šim sodelovanjem uporabnikov psihiatrije je postalo jasno, da na primer shizofrenija, 
depresija in bipolarna motnja niso duševne motnje »per se«, ampak degenerativne ne-
vrobiološke motnje, ki, v kolikor so nezdravljene, povzročajo hudo okvaro določenih 
delov možganov. Iz dneva v dan tudi sam opažam, da tisti  uporabniki, ki sprejmejo 
dejstvo, da trpijo za duševno motnjo in v skladu s tem redno jemljejo psihotropna zdra-
vila, živijo bolj kvalitetno in so njihove možganske funkcije ohranjene v enaki meri, kot 
če sploh ne bi trpeli za psihično motnjo. V nasprotju z njimi bolniki, ki ne sprejemajo 
svoje bolezni, pogosteje v kratkem času propadejo in postanejo nesposobni za samo-
stojno življenje. V klinični praksi se mi potrjujejo izsledki raziskav, da se na primer 
osebnostne motnje postopoma transformirajo v trajna bolezenska stanja, kot je depresija 
ali bipolarna motnja.

Medijske objave, kakršne so na primer članki Roberta Torreja, nikakor ne prispevajo 
k temu, da bi uporabniki psihiatrije sprejemali svoje težave kot nevrobiološko pogojene 
motnje, ki potrebujejo dolgoletno zdravljenje, podobno kot na primer sladkorna bole-
zen. Že en sam populistični članek, ki ne temelji na znanstveno preverjenih resnicah, 
lahko naredi ogromno škode, saj izniči sadove večletne zdravstveno vzgojne dejavnosti. 
Nikomur ni enostavno sprejeti, da njegove ali njene predstave o realnosti »ne držijo 
vode«, zato nedvomno pridejo prav na videz strokovno kompetentne izjave »strokov-
njakov«, ki govorijo proti »main stream« psihiatričnemu diskurzu. Prepričan sem, da to 
uporabnikom psihiatrije škodi. Torrejevo trditev, da antidepresivi ne delujejo, bi lahko 
po mojem mnenju zanikala večina uporabnikov psihiatrije, ki jih prejemajo in ob tem 
živijo veliko bolj kvalitetno in srečno. Podobno je tudi z delovanjem antidepresivnih 
zdravil pri kroničnem stresu zaradi neugodnih življenjskih vplivov. Vedno več znan-
stvenikov namreč potrjuje opažanje, da je depresija pri večini ljudi pogojena z izposta-
vljenostjo dolgotrajnemu učinku stresnih dejavnikov, ki  povzročajo spremembo meta-
bolizma, tako da so odgovorni za t. i. »civilizacijske bolezni« ter za propad živčnih celic 
v limbičnem sistemu, kar se pokaže kot depresija in tesnobnostne motnje. 

Zagovarjam stališče, da antidepresivi najbolj učinkovito blažijo te stresne vplive, 
tako da lahko celo prispevajo k povečani odpornosti proti njim. Ni dvoma, da življenjski 
slog, uravnovešanje ugodnih in neugodnih vplivov, rekreacija, sprostitvene aktivnosti 
idr. prav tako uspešno zmanjšujejo učinke kroničnega stresa na naše telo, vendar pri 
ljudeh s težjimi duševnimi motnjami ti načini obvladovanja stresa niso dovolj.

Psihiatrija je prav zahvaljujoč zdravilom postala veliko bolj učinkovita. Njena po-
glavitna naloga ni več nadzorovanje in zapiranje ljudi z duševnimi motnjami, ampak je 
postala veja medicine, ki učinkovito pomaga lajšati in odpravljati človeško trpljenje in 
prispeva k boljšemu funkcioniranju pacientov. Vedno več ljudi se obrača na psihiatre in 
tudi odnos do zdravil je s strani uporabnikov vedno bolj konstruktiven.
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Farmacevtska industrija v zgodnjem kapitalizmu srednje in 
vzhodno evropskih dežel

Obenem pa je res, da je psihiatrija našla svoje mesto v zgodnji kapitalistični družbi, 
ki je v razmahu v srednji in vzhodni Evropi. Psihiatri imajo vedno večjo vlogo pri tem, 
da pomagajo ljudem živeti v razmerah, ki škodijo telesu in duši. Nedvomno je, da naj-
več uporabnikov prihaja iz tistih družbenih slojev, ki so prisiljeni delati v nečloveških, 
občasno celo suženjskih razmerah, saj jih izkoriščajo delodajalci, pa tudi banke in razni 
»prodajalci sreče«. Psihiatri nosimo veliko socialno odgovornost, saj bi morali opozar-
jati na nezdrave življenjske razmere in odnose, na škodljivo hlastanje po posedovanju 
materialnih dobrin, na pomanjkljive in disfunkcionalne vzorce spopadanja z neugodni-
mi socialnimi vplivi. 

Slovensko prebivalstvo gotovo ni bilo pripravljeno na tako radikalno spremembo 
družbenih pravil igre, zato se predvsem starejše generacije težje spopadajo z izzivi 
sodobnega časa, velikokrat na škodo lastnega zdravja, družinskih odnosov ali razvoja 
svojih otrok. Zdravljenje s psihiatričnimi zdravili je realnost našega časa. Zdravila, ki 
so pravilno izbrana in ki jih pacienti jemljejo v pravem odmerku in dovolj dolgo, so 
učinkovita. 

Ni možno ugovarjati Torrejevi trditvi, da so zdravila proti tesnobi, predvsem ben-
zodiazepini, škodljivi, saj povzročajo zasvojenost, zato se jim tudi psihiatri izogibamo. 
Prav tako antidepresivi niso čudežna zdravila, ki bi sama po sebi rešila življenjske pro-
bleme posameznika, temveč le »bergle«, pripomoček na poti v boljše funkcioniranje, k 
večji samozavesti in boljšim medosebnim odnosom. Pri tem pa pomembno vlogo igra 
psihiatrova osebnost in njegova psihoterapevtska izobrazba, kot to poudarja tudi moj 
prijatelj, znani madžarski psihiater in psihoterapevt András Stark, ko pravi, da so zdra-
vila le podaljšek terapevtskega učinka zdravnika.

 
Farmacevtska industrija je nedvomno motivirana s profitom. Čas trženja je omejen 

z licenco. Ko poteče, lahko tudi druge tovarne proizvajajo isto zdravilo, vendar pod 
drugim imenom. Zaradi zahtevnosti razvoja in registracije novih zdravil je vedno manj 
tovarn, ki bi jih bile sposobne razviti in registrirati novo učinkovino. Zato je boj za pre-
živetje med koncerni vse ostrejši. 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se v srednje in vzhodno evropskem pro-
storu pojavili zahodni farmacevtski koncerni z novo, agresivno marketinško strategijo, 
ki je temeljila na doseganju čim večjega tržnega deleža posameznega zdravila ali pripo-
močka. V želji po profitu in v hudi medsebojni tekmi so radikalno spremenili prizorišče 
medicine in še posebej psihiatrije.

Ostale veje medicine so že tradicionalno zdravile večino bolezni z zdravili in s ki-
rurškimi postopki. Prihod novih zdravil, bolj obsežno obveščanje o njihovih učinkih, 
financiranje sodelovanj na kongresih idr. je brez posebnih pretresov prispevalo k ra-
zvoju medicine in novih tehnologij. Vpliv farmacevtske industrije, npr. na internista, 
se je kazal le v izbiri posameznega zdravila za zdravljenje določene motnje izmed vseh 
razpoložljivih. 
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Na področju psihiatrije pa je bolj zapleteno. V času prihoda farmacevtskih podjetij 
v srednjo in vzhodno Evropo so se psihiatri opredeljevali kot pripadniki različnih šol in 
usmeritev.  Nekateri so zagovarjali biološko psihiatrijo in dajali prednost elektrošokom 
in zdravilom, drugi pa so se na nasprotnem koncu spektra deklarirali kot psihoanalitiki, 
socialni psihiatri ali celo antipsihiatri. Pripadniki različnih šol so zdravili na različne 
načine, prepričani v pravilnost svojih predstav in v nepravilnost znanja drugih. De-
jansko pa je  bilo v tistih časih malo raziskav, ki bi znanstveno potrjevale učinkovitost 
posameznih oblik zdravljenja. Učinkovitost psihiatrične pomoči je bila nizka, zato tudi 
uporabniki niso najbolj zaupali v znanje psihiatrov ali pričakovali kaj posebno učinko-
vitega od njih. 

Prihod zahodnih farmacevtskih koncernov je sovpadal z nevrobiološko revolucijo, 
ki je prinesla veliko novega, nadvse uporabnega znanja o delovanju možganov in o 
vzrokih ter mehanizmih nastanka duševnih motenj. Ta nova odkritja so pomagala inte-
grirati večino znanja v skupno doktrino, ki temelji na raziskavah, dejstvih in kliničnih 
izkušnjah. Farmacevtska revolucija je prinesla celo paleto novih zdravil z boljšim učin-
kom, višjo stopnjo varnosti, boljšo prenosljivostjo in bolj ugodnim vplivom na kvaliteto 
življenja uporabnikov.

Nekateri psihiatri, predvsem iz vrst nebiološko orientiranih strokovnjakov, so spre-
gledali način marketinškega delovanja farmacevtskih podjetij in so s previdnostjo do-
stopali do novih zdravil ter njihovih ponudnikov. Po drugi strani pa so se našli zdravni-
ki, ki so zagrabili priložnost in zajahali val, tako da so postali »apostoli«  farmacevtskih 
»resnic«. 

Zdravniki, ki so bili pripravljeni sodelovati z določenim farmacevtskim podjetjem, 
predpisovati in povsod hvaliti njihove proizvode, so bili deležni številnih ugodnosti, od 
rednega sodelovanja na velikih kongresih, vabil za sponzorirana predavanja do omogo-
čanja objavljanja znanstveno nepreverjenih člankov, v kolikor so seveda ti prispevali 
k sprejetosti njihovih zdravil. Na račun takih privilegijev so ti zdravniki v srednji in 
vzhodni Evropi postali nosilci vodilnih akademskih in strokovnih funkcij. S tem se je 
radikalno spremenila podoba stroke. Prišlo je do remedikalizacije in do redukcioni-
stičnega pogleda na človeka kot nevrobiološkega stroja. Ob tej spremembi akademske 
psihiatrije se posveča vedno manj pozornosti bolniku, enkratnosti njegovega življenja 
in posebnostim njegovih socialnih razmer. Njegova obravnava se skrči na opis simp-
tomatike, ki opravičuje predpisovanje določenega zdravila in na znanje o delovanju 
psihiatričnih zdravil. 

Zadnja leta je na pohodu polipragmazija, to pomeni, da za določeno težavo bolniku 
zdravnik predpisuje vse večje število različnih zdravil naenkrat. To predpisovanje je 
velikokrat nekritično, pod vplivom glasnikov farmacevtske industrije, ki znanstveno 
neutemeljeno širijo ideologijo o ekstremno visokih odmerkih in obskurnih kombinaci-
jah različnih zdravil. Ob tem se zdravniki premalo posvečajo življenjski problematiki 
svojih pacientov in vplivu zdravil na kvaliteto njihovega življenja. Raziskave se prepo-
gosto  omejujejo na študije, sponzorirane s strani farmacevtskih koncernov, medtem ko 
druge usmeritve niso zaželene niti finančno podpirane.
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Razcep med biološko in psihoterapevtsko usmerjenimi psihiatri

V revoltu pred takšno spremembo stroke je večina slovenskih psihoterapevtsko izo-
braženih psihiatrov zapustila javne ustanove in poniknila v zasebne ambulante. Ni jih v 
akademskih krogih, nimajo več vpliva na delovanje ustanov in na njihov odnos do pa-
cientov. Izoblikovala sta se dva psihiatrična svetova, bolnišnični in ambulantni, zasebni 
in javni, medikalizirani in psihoterapevtsko usmerjeni.

  
Nadvse evforična leta farmakoterapije duševnih motenj so že zdavnaj mimo, saj se 

je pokazalo, da nobeno zdravilo ni idealno in da pravilno zdravljenje z zdravili zahteva 
veliko znanja in modrosti. Le redki psihiatri vložijo energijo v kompleksno obravnavo 
svojih bolnikov, kar vključuje tudi svetovalno delo, pomoč svojcem in psihoterapevtske 
intervencije. Financiranje zavarovalnic zagotovo ne podpira takšnega širšega pristopa.

Uveljavljanje farmakoterapije in remedikalizacija psihiatrije je razbila že dobro uve-
ljavljene oblike dispanzerskega zdravljenja, kjer so bili pacienti deležni tudi psihoso-
cialne pomoči. Psihiater je v današnji obliki dela vedno bolj osamljen, brez stika z 
drugimi suportivnimi strokami, čeprav je jasno, da bi takšno sodelovanje v veliki meri 
prispevalo k večji učinkovitosti zdravljenja in celo preprečevanja duševnih motenj. 

Moje izkušnje kažejo, da so psihoterapevtsko izobraženi psihiatri tolerantni do dru-
gače mislečih kolegov ter integrativno naravnani v smislu osvajanja novih znanj, tudi 
o psihiatričnih zdravilih in nevrobiologiji. Enako pa ne morem reči za kolege, ki so 
zaverovani v edino resnico, da naj bi namreč človek bil le utelešenje dogajanj med mož-
ganskimi celicami. Razmišljajo podobno kot kirurgi, ki vidijo le nekaj kože na trebuhu, 
kjer morajo zarezati s svojim skalpelom. Njihov odnos do psihoterapevtsko usmerjenih 
kolegov se kaže tudi v slabši kvaliteti njihovega dialoga z njimi. 

Na žalost so psihoterapevtsko usmerjeni psihiatri ostali izven ustanov, ki odločajo o 
stroki, njenem financiranju in delovanju v prihodnosti. Še najbolj žalostno je, da razvoj 
psihiatrije ne upošteva demografskih značilnosti prebivalstva, potrebe po destigmatiza-
ciji in opolnomočenju posameznikov, če že ne zaradi njih, potem pa vsaj zaradi njihovih 
oziroma naših otrok in vnukov.

 
O vplivu farmacevtskih podjetij priča tudi dejstvo, da se psihiatrija bolj ali manj po-

sveča le tistim bolezenskim stanjem, ki jim ta podjetja dajejo prednost, tako da se npr. 
zanemarja problematika osebnostnih motenj, nasilja in posledic travmatskih življenjskih 
izkušenj. Psihiatrija ignorira vse tiste probleme ali načine zdravljenja, ki niso farmako-
terapevtsko pokriti. Naj omenim le zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog, ki je 
povsem neopravičeno omejena le na razstrupljanje in nadomeščanje drog z legalnimi 
substancami ali zdravili. Do razvoja kompleksne adiktološke stroke, ki bi poleg medi-
kamentoznih znala uporabljati tudi različne psihoterapevtske in svetovalne metode, v 
Sloveniji sploh še ni prišlo.  

Nastalo je na videz normalno stanje psihiatrije, razdeljeno na psihiatre, ki delujejo v 
razmeroma velikih psihiatričnih bolnišnicah, ki so bolj ali manj samostojne in se s tem 
izogibajo nadzoru zdravništva in družbe, ter psihiatre, ki delujejo kot ambulantni zdrav-
niki v zdravstvenih domovih ali kot koncesionarji. Žal pa imajo ravno slednji, ki so 
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razvili bolj realistični pogled na psihiatrično problematiko prebivalstva, malo možnosti 
odločanja, saj so izrinjeni iz akademskih krogov in hierarhije moči, ki kroji usodo psi-
hiatrije. 

Na podlagi svojih izkušenj sem prepričan, da interesi stacionarnih psihiatričnih usta-
nov pogosto niso v skladu z interesi družbe in uporabnikov njihovih storitev, sicer bi v 
Sloveniji že veliko prej prišlo do uveljavljanja zakonodaje o duševnem zdravju in do 
razvoja skupnostne psihiatrije, ki veliko bolj ustreza dejanskim razmeram.

Kaj bi lahko bilo bolje v slovenski psihiatriji?

Čeprav v marsičem ugovarjam Torrejevim trditvam, pa mu dam prav, ko trdi, da 
bi lahko bilo danes v psihiatriji, tudi slovenski, bolje, kot je. Z enako količino denarja 
bi se dalo razviti veliko bolj učinkovit sistem javne psihiatrične oskrbe. Če bi psihi-
atrične bolnišnice integrirale več psihoterapevtske miselnosti, če bi se povečal obseg 
ambulantne glede na bolnišnično psihiatrijo, če bi se ustanovila katedra socialne psihi-
atrije, da bi se s tem spodbudilo izobraževanje zdravnikov oziroma psihiatrov, ki niso 
izključno farmakološko orientirani, če bi se ustvarila multidisciplinarno organizirana 
mreža skupnostne psihiatrije, če bi se izboljšalo financiranje nevladnih organizacij, kot 
so Ozara, Altra, Šent ipd. in če bi se uveljavili standardi psihiatrične obravnave, ki 
bi omogočali veliko več časa za posamezne uporabnike, bi bilo stanje veliko boljše. 
Največji pozitivni preboj pa bi po mojem mnenju omogočila ustanovitev skupnostno 
orientiranih multidisciplinarnih centrov za duševno zdravje, vsaj delno po angleškem 
modelu, ki bi omogočali kvalitetno zdravljenje v domačem okolju, z manjšimi stroški 
in brez nepotrebne stigmatizacije.

Naj zaključim z mislijo, da je skrb za duševno zdravje velikega pomena za slovensko 
družbo, saj je ob nizki nataliteti in staranju družbe potrebno vložiti čim več energije v 
podporo funkcionalnosti vseh tistih, ki prispevajo k pozitivnemu družbenemu razvoju.
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Psihoterapevtska raznolikost: koliko pristopov potrebujemo? 
poročilo iz 8. evropske konference o raziskovanju 

psihoterapije od 24. do 26. septembra 2015 v Celovcu

Psychotherapy diversity: how many psychotherapy 
modalities do we need? 

report from the 8th conference on psychotherapy research, 
24th to 26th september 2015 in Klagenfurts

Od 24. do 26. septembra 2015  je v Celovcu potekala 8. Evropska konferenca o raz-
iskovanju psihoterapije, ki ga je organizirala evropska veja Združenja za raziskovanje 
psihoterapije (angl. Society for Psychotherapy Research = SPR) v sodelovanju z Alpe 
Adria Univerzo v Celovcu. Udeleženci smo bili v dobrih dveh dneh seznanjeni z najno-
vejšimi spoznanji stotin raziskav, ki potekajo v evropskem in svetovnem prostoru, ter z 
različnimi metodološkimi možnostmi raziskovanja psihoterapije. 

SPR sta ob podpori Hansa Struppa, Lesterja Luborskega in drugih leta 1969 usta-
novila Kenneth Howard in David Orlinsky. Opažala sta namreč, da je prišlo do ne-
konstruktivnega razločevanja med raziskovanjem v klinični psihologiji in psihoterapiji. 
SPR so osnovali, da bi olajšali komunikacijo in sodelovanje med raziskovalci različnih 
disciplin in na porajajočem se področju raziskovanja psihoterapije. Danes je SPR vital-
na in dejavna organizacija, ki se povezuje tudi preko različnih kontinentov, saj obstaja 
severnoameriška, južnoameriška, avstralska in evropska veja. Letos praznuje petindvaj-
setletnico tudi revija organizacije z imenom Psychotherapy Research, ki je ena najbolj 
prestižnih na področju raziskovanja psihoterapije.  

Na konferenci je bilo okoli 200 udeležencev iz različnih evropskih držav, pa tudi iz 
Kanade, ZDA, Izraela, Indije idr.. Dobro je bila zastopana tudi slovenska delegacija, 
v kateri smo bili Gregor in Maša Žvelc, Miran Možina, Miha Černetič, Anja Kozina, 
Zdenka Zalokar Divjak, Robert Masten, Tomaž Erzar, Katarina Kompan Erzar, Andreja 
Poljanec, Tatjana Rožič in Saša Poljak Lukek. Naslov konference »Psihoterapevtska 
raznolikost: Koliko pristopov potrebujemo?« so izbrali avstrijski organizatorji, da bi 
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opozorili na poseben položaj psihoterapije v Avstriji, kjer je trenutno priznanih kar 23 
psihoterapevtskih pristopov, ki so  izpolnili kriterije znanstvenosti, postavljenih s strani 
državnega akreditacijskega organa za psihoterapijo. Glede na odkritja psihoterapevtske 
znanosti je namreč razvijanje novih pristopov postalo vprašljivo, saj se v praksi že dolgo 
kaže obratni, torej integracijski trend, kar so potrdili tudi številni prispevki na konfe-
renci.

Vzemimo na primer poročilo Margit Koemede, ki je predstavila rezultate švicarske 
naturalistične študije procesa in izida, ki jo je izvedla skupaj z Aurelianom Cramerijem, 
Petrom Schulthessom, Agnes von Wyl in Volkerjem Tschuschkejem in v katero je bilo 
vključenih 362 pacientov in 81 terapevtov iz osmih različnih terapevtskih usmeritev 
(psihoanaliza in psihoanalitične terapije, umetnostne in na ekspresijo usmerjene terapi-
je, bioenergetska analiza, gestalt terapija, integrativna telesna psihoterapija, logoterapi-
ja in eksistencialna analiza, procesna analiza ter transakcijska analiza). Eno od razisko-
valnih vprašanj je bilo, kako pogosto terapevti uporabijo intervencije, specifične za svoj 
pristop, intervencije, ki so specifične za drug pristop in intervencije, ki so skupne za vse 
pristope. Analizirali so 422 seans. Terapevtske intervencije so bile kodirane v skladu z 
določenim ocenjevalnim postopkom (PAP-S-RM, Tschuschke in dr., 2014) s strani pe-
tih ocenjevalcev, študentov psihologije, ki niso bili v nobenem terapevtskem izobraže-
vanju. Rezultati so pokazali, da je bilo le 14% vseh uporabljenih intervencij specifičnih 
glede na terapevtovo šolo, v 60% so terapevti uporabljali skupne intervencije in v 20 % 
specifične intervencije iz drugih pristopov. 

Čeprav so na konferenci predstavljene raziskave izvedli terapevti različnih psiho-
terapevtskih pristopov (psihoanalitična psihoterapija, psihodinamska, sistemska, inte-
grativna, KVT, transakcijska analiza, psihodrama idr.) in modalitet (individualna, par-
tnerska, družinska in skupinska) in čeprav smo bili udeleženci konference iz različnih 
psihoterapevtskih pristopov, je temeljna značilnost SPR integrativni duh. Velik pou-
darek se daje tudi t. i. »skupnim faktorjem«, ki ne glede na psihoterapevtski pristop 
ključno prispevajo k izidu terapije (npr. terapevtska aliansa, klientovi, terapevtovi in 
kontekstualni dejavniki idr.). 

Tako se je na podlagi raziskav v zadnjih letih v okviru SPR vse bolj jasno izoblikova-
lo stališče, da so primerjave učinkovitosti med različnimi psihoterapevtskimi pristopi, 
ali je npr. KVT bolj učinkovita od psihoanalize, gestalt od sistemske itn., neplodne. Bolj 
služijo političnim interesom, npr. borbi za prestiž pred financerji psihoterapevtskih sto-
ritev, kot pa razvoju psihoterapevtske znanosti in stroke. Učinek ptiča Doda je namreč 
pokazal, da so glede učinkovitosti vsi psihoterapevtski pristopi zmagovalci. 

Prav razvoj znanosti v okviru psihoterapije v novem tisočletju odpira nove perspek-
tive na utečeni zemljevid psihoterapevtskih pristopov druge polovice dvajsetega stole-
tja. Smo si med pristopi res tako različni, kot se mnogi še vedno poskušajo prepričati s 
hevrističnimi teorijami in načelnim, empirično nepotrjenim poudarjanjem razlik? SPR 
je ena od tistih organizacij na področju psihoterapije, ki odpira nova interdisciplinarna 
in transdisciplinarna vprašanja in vzpostavlja standard empiričnega preverjanja teorij. 
Čas karizmatičnih terapevtov, ki so ustanavljali šole in okoli sebe zbirali vernikom po-
dobne učence, je minil. Psihoterapija se v novem tisočletju še bolj jasno premika od 
konfesije k profesiji, kot je to že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja napovedal Klaus 
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Grawe (Grawe, Donati in Bernauer, 2001), ki je bil do svoje prezgodnje smrti leta 2005 
eden ključnih raziskovalcev v SPR. Osrednja raziskovalna vprašanja, ki jih priporoča 
SPR, tako danes niso več toliko vezana na posamezne psihoterapevtske pristope, ampak 
na to, kako se lahko psihoterapevti fleksibilno in učinkovito odzivajo v različnih kon-
tekstih in na vedno nove oblike trpljenja ljudi, npr. v zadnjem času na stiske množice 
migrantov. Na področju metodologije SPR spodbuja razvijanje metod raziskovanja, ki 
presegajo slabosti klasičnih kontroliranih študij, tako je bo bolj upoštevana ekološkost 
psihoterapije in idiosinkratičnost vsakega klienta in terapevta.

Tako ni bilo dogodka na konferenci, kjer ne bi v klopeh predavalnic sedeli terapevti 
različnih pristopov in tudi v odmorih smo se povezovali glede na teme raziskav in ne po 
principu pripadnosti različnim psihoterapevtskim šolam. Vzdušje na konferenci je bilo 
sproščeno, toplo, odprto in spoštljivo. Zaznati je bilo enotnost, ki temelji na prizade-
vanju po znanstvenem dokazovanju in napredovanju psihoterapevtske prakse in s tem 
dobrobiti naših klientov.

Konferenco je s plenarnim predavanjem z naslovom Raznolikost psihoterapije: ve-
liko poti do gorskega vrha odprl Mark Hilsenroth, pomembni ameriški raziskovalec 
psihoterapije in psihologije. Ob projeciranju dih jemajočih fotografij iz Mount Everesta 
je psihoterapevtske procese in izide simbolično primerjal z vzpenjanjem na gore, kliente 
s plezalci in psihoterapevte z vodiči, šerpami. Za izhodišče je vzel sveže izdano knjigo 
Wampolda in Imela The Great Psychotherapy Debate: The Evidence for What Makes 
Psychotherapy Work. Predstavil je modele učinkovitosti v psihoterapiji (model enotne 
učinkovitosti - »učinek ptiča Doda« in model relativne učinkovitosti - »model speci-
fičnih faktorjev«). Utemeljeval je, zakaj raziskave po njegovem mnenju bolj potrjujejo 
prvega. Poudaril je pomen učinkovitosti terapevtske alianse, posebno pri klientih s tež-
jimi (osebnostnimi) motnjami. Raziskave kažejo, da je za vzpostavitev delovne alianse 
pomembno, da je terapija podporna, raziskovalna, fokusirana na izražanje čustev in da 
je terapevt aktivno udeležen. Poudaril je pomen interakcije in integracije tehnik ter de-
lovne alianse za dober izid terapije. Navajal je raziskave, da terapevti, ki so fleksibilni 
v uporabi pristopov v psihoterapiji, vzpostavljajo boljšo alianso oziroma imajo njihove 
terapije boljši izid. Poudaril je tudi pomen metodološke korektnosti raziskav izida v 
psihoterapiji ter podal smernice za bolj kvalitetno raziskovanje psihoterapije oziroma 
za kvalitetno evalvacijo že opravljenih raziskav.

V naslednjih dneh so sledile številne predstavitve posameznih raziskav, ki so jih 
organizatorji razvrstili po sklopih, npr. raziskave terapevtovih dejavnikov, psihotera-
pevtskega procesa in izida, navezanosti, travme, terapevtske alianse, osebnostnih mo-
tenj, motenj hranjenja, psihoterapevtskega izobraževanja, integracije, metodologije, 
partnerske, otroške in mladostniške psihoterapije, terapevtskega pogovora (lingvistični 
vidik), psihodinamske terapije in psihodrame. Ključni poudarek konference pa je bil na 
medsebojni izmenjavi in ustvarjanju novih povezav med raziskovalci in projekti, zato je 
bilo poleg predstavitev tudi veliko okroglih miz in t. i. strukturiranih diskusij, kjer nekaj 
raziskovalcev poda par uvodnih misli, nato pa se razvije pogovor. V nadaljevanju bomo 
malo bolj podrobno predstavili nekaj raziskav.

Zanimivo raziskavo o terapevtski aliansi je naredil Antonello Colli iz Univerze v 
Urbinu v Italiji, ki je preučeval, katere intervencije razločijo med seansami z narašča-
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jočo oziroma upadajočo kvaliteto delovne alianse. Raziskave kažejo, da je terapevtska 
aliansa pomemben aktivni faktor psihoterapevtskega procesa (Horvath in Bedi, 2002; 
Martin, Garske in Davis, 2000), pri čemer ne gre za konstanten faktor v terapiji, ampak 
za dinamičen proces, ki ga soustvarjata terapevt in klient (Safran in Muran, 2000). Rav-
no tako predhodne študije dokazujejo, da lahko specifične terapevtske tehnike izboljša-
jo terapevtsko alianso tekom procesa (Ackerman in Hilsenroth, 2001, 2003). Colli si je 
tako v svoji raziskavi zastavil dva cilja:

(1) Identificirati značilnosti psihoterapevtskega procesa pri naraščajoči oziroma 
upadajoči kvaliteti delovne alianse;
(2) Identificirati psihoterapevtske intervencije, ki razlikujejo med terapevtskimi 
srečanji z naraščajočo ali upadajočo terapevtsko alianso.

V raziskavo je bilo vključenih 29 pacientov (n=30; m=10; ž=20). Povprečna starost 
je bila 34 let. Pacienti so imeli različne težave (razpoloženjske motnje, anksiozne mo-
tnje idr.), 12 pacientov je imelo diagnosticirano vsaj eno osebnostno motnjo. Vključe-
nih je bilo tudi 16 terapevtov (m=7, ž=9) s povprečno starostjo 45 let in povprečno 12 
letnimi kliničnimi izkušnjami. Proces so analizirale tri neodvisne skupine podiplom-
skih študentov. Rezultati raziskave so pokazali, da kategorije intervencij, ki se nanašajo 
na fokusiranje na čustva, procesiranje terapevtskega odnosa, identificiranje klientovih 
vzorcev ter ustrezna čustvena odzivnost terapevta, doprinesejo h krepitvi terapevtske 
alianse.

Francesco Gazzillo s sodelavci je preučeval, katere intervencije razločijo med anali-
tičnimi terapijami z dobrim in slabim izidom. Ugotovil je, da je pomembna terapevtova 
udeleženost in pacientova zaznava analitika kot empatičnega. Pacienti z dobrim izidom 
so bolje prepoznavali svoja čustva, vendar so tudi pacienti s slabim izidom na tem po-
dročju nekoliko napredovali. Avtorji na podlagi svoje študije zaključujejo, da potrebuje 
vsak pacient nekaj drugega od svojega terapevta in da je potrebno, da terapevt ve in 
razume, kako naj dela s specifičnim pacientom.

Glede na številnost predstavljenih raziskav lahko sklepamo, da se je v zadnjem ob-
dobju povečalo raziskovanje sinhronosti (angl. synchrony) in relacijskega uma (angl. 
relational mind). Raziskovalce zanima verbalna sinhronost (Gelo in dr.) med klientom 
in terapevtom in tudi znotraj klientove verbalne produkcije, predvsem pa neverbalna 
uglašenost med različnimi udeleženci psihoterapije, npr. sinhronost gibov telesa in gla-
ve (Ramseyer in dr., Tschacher in dr.), obrazna sinhronost (Baenninger in dr., Huber 
in dr.),  sinhronost pogleda, ustnih gibov in telesnih gibov (Bock in dr.), smehljajev 
(Huber in dr.) in vokalna sinhronost (Kykyri in dr.). Sorodna študija se je nanašala na 
interaktivno regulacijo joka v terapiji (Poll in dr.). Raziskave deloma potrjujejo, da ve-
čja sinhronost vodi k boljšemu terapevtskemu izidu (mini in makro), vendar ne v vseh 
primerih. V diskusiji so se pokazale tudi omejitve tovrstnih raziskav, saj so se avtorji 
večinoma osredotočili na omejen del terapevtske interakcije in le tega korelirali z iz-
idom. Tako dobljene korelacije ali pomanjkanje korelacij pa težko interpretiramo le z 
ozko izbranimi spremenljivkami. 

V raziskavi Paivinenove in sodelavcev so v času partnerske terapije, ki sta jo vodila 
dva terapevta, raziskovali učinek obtoževanja na avtonomni živčni sistem (AŽS), s tem 
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da so merili frekvenco bitja srca, prevodnost kože in dihanje vseh udeleženih (para in 
terapevtov). Ugotovili so 85% konkordanco odziva AŽS v interakcijskih diadah. Kljub 
visoki konkordanci je bilo razvidno, da se štirje udeleženci seanse različno  odzivajo na 
dogodke obtoževanja; npr. enemu terapevtu se je vznemirjenost ob dogodku, ko je eden 
v paru obtoževal drugega, zelo povišala, drugemu pa ne. Tovrstne raziskave nam dajejo 
zanimive ugotovitve, na kakšen način smo v terapevtskem procesu povezani med sabo 
in kako se naša telesa medsebojno odzivajo; hkrati pa tudi odpirajo vprašanja o dejavni-
kih, ki sovplivajo na ta proces (npr. kako to, da se en terapevt vznemiri in drugi ne) in o 
tem, kako se terapevti lahko sami zaščitijo pred izgorevanjem. V podobni raziskavi, ki 
je prav tako ugotavljala fiziološko sinhronost v paru, so ugotovili, da je s trajanjem te-
rapije sinhronost v paru upadala (Avdi in dr.). Ugotovitev bi lahko interpretirali tako, da 
se tekom terapije partnerja diferencirata, tako da na anksioznost drugega ne odreagirata 
več avtomatsko z lastno tesnobo. 

V zadnjem času se vse več raziskovalcev psihoterapije osredotoča na raziskovanje 
navezanosti in mentalizacije v povezavi s procesom in izidom psihoterapije. Večina teh 
študij uporablja za raziskovanje samoocenjevalne vprašalnike, s katerimi pa težko meri-
mo bolj implicitne dimenzije navezanosti. Predstavljenih je bilo kar nekaj inovacij, kjer 
so v študijah merili navezanost in mentalizacijo v povezavi z Intervjujem navezanosti 
v odraslosti, ki omogoča bolj poglobljeno merjenje teh konstruktov in je bližje klinični 
praksi. Med drugim je zanimiv nov instrument PACS za merjenje pacientove navezano-
sti v psihoterapevtski seansi (Talia, Taubner in dr.). PACS - Patient Attachment Coding 
System ugotavlja navezanost prek analize transkriptov terapevtske seanse in klasificira 
pacientovo navezanost v psihoterapiji (varna, izogibajoča in preokupirana) na podlagi 
štirih lestvic (iskanje kontakta, izogibanje, odpor, raziskovanje). Predstavljena je bila 
tudi raziskava, ki je preverjala zanesljivost in veljavnost nemške verzije kratkega in-
tervjuja reflektivnega funkcioniranja (Brief Reflective Functioning Interview) (Andre-
as, Plumer in dr.). Avtorji zaključujejo, da je pri merjenju mentalizacije krajši intervju 
lahko ustrezna zamenjava za časovno bolj zahteven Intervju navezanosti v odraslosti. 
Študija Katznelsonove, Danielove in dr. pa je raziskovala odnos med spremembo v 
mentalizaciji in simptomatsko spremembo v psihoanalitični psihoterapiji bulimije ne-
vroze. Ugotovili so, da je zvišanje reflektivnega funkcioniranja povezano z zmanjša-
njem epizod prenajedanja. 

Precej raziskav je bilo tudi s področja psihoterapevtske edukacije, razvoja študentov 
psihoterapije ter pomena osebnega dela na sebi. Predstavljene raziskave (Klasen in dr., 
Wiseman in dr., Schigl in dr.) so si dokaj edine v tem, da večina študentov psihoterapije 
meni, da je delo na sebi pomembno in koristno za njihov osebni in strokovni razvoj, 
medtem ko študije z drugačno metodologijo (npr. raziskava Mihaela Maertnesa) niso 
bile enotne glede vpliva osebnega dela (Klasen in sodelavci so zastavili študentom vpra-
šanja o njihovi subjektivni oceni vpliva dela na sebi; v raziskavi Maertnesa pa so upo-
rabili standardizirane psihološke teste, npr. GSI- ang.Overall psychological distress in 
jih korelirali z izkušnjo dela na sebi). Raziskava Klasnove, Taubnerjeve in Moellerjeva 
pa je pokazala, da edukanti, ki so zadovoljni z osebno terapijo, postanejo sčasoma manj 
izogibajoče navezani.  

V sklopu procesnih raziskav o interakcijah med pacienti in terapevti smo najprej 
prisluhnili predstavitvi študije primera Laure Bonalume in sod., v katerem so na podlagi 
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teorije t. i. »referenčnega procesa«, ki po  Bucciju deli terapevtsko dogajanje na tri faze 
– prebujanje, simbolizacijo in reorganizacijo – iskali specifične in tipične interakcijske 
strukture. Franz Caspar je predstavil zanimivo raziskavo, v katerem so krožni odnos 
med klientom in terapevtom osvetlili iz manj običajne perspektive, namreč kako pacient 
vodi oziroma vpliva na terapevta. Dr. Jan Roubal je o svoji raziskavi, kako terapevti 
doživljajo delo z depresivnimi klienti, ki jo je izvedel skupaj z dr. Tomášem Řiháčkom, 
objavil tudi članek v ugledni, raziskovanju psihoterapije posvečeni reviji Psychothera-
py Research (Roubal in Rihacek, 2014). Oba delujeta na Masarykovi Univerzi v Brnu 
na Češkem. Sledenje izbranemu raziskovalnemu postopku ju je pripeljalo do uteme-
ljene teorije, da terapevti med seanso s trenutno depresivnimi klienti v svojem lastnem 
doživljanju oscilirajo med približevanjem klientovemu depresivnemu doživljanju ter 
oddaljevanjem od njega. Razvoj tega nihanja tekom terapevtske seanse sta avtorja raz-
iskave opisala z modelom, ki vključuje šest faz. V nekoliko posplošeni obliki lahko 
model predstavimo takole:

(1) Sodoživljaje depresivnih občutij: Sprva terapevt sodoživlja depresivna obču-
tja svojega klienta.
(2) Obrat k sebi: V naslednji fazi prične terapevt zaznavati svoje sodoživljanje 
klientovih depresivnih občutij kot sebi nevarno. Zato se obrne k sebi in se prične 
oddaljevati od depresivnih občutij klienta.
(3) Prizadevanje za spremembo simptomov: Po točki obrata iz prejšnje faze, ko 
terapevt preneha sodoživljati depresijo klienta, zavzame varnejšo, izkustveno 
bolj odmaknjeno pozicijo eksperta in se fokusira na prizadevanja za spremembo 
klientovih depresivnih simptomov.
(4) Oddaljevanje od depresivnega doživljanja: V četrti fazi se doživljanje tera-
pevta čedalje bolj oddaljuje od depresivnega doživljanja njegovega klienta. Tera-
pevtovi poskusi spremembe klientovih simptomov pa v teku seanse ne obrodijo 
sadov.
(5) Obrat h klientu: Do te faze se terapevt izkustveno v tolikšni meri oddalji od 
klienta, da izgubi empatijo do njega. Samozaščitno vedenje terapevta je lahko 
tolikšno, da lahko terapevt začasno izgubi svojo pomagajočo pozicijo. Zavedanje 
dogajanja v tej fazi pomeni drugo točko preobrata, ki v nadaljevanju povzroči, da 
se terapevt prične izkustveno zopet približevati klientu.
(6  Osredotočenost na odnos: Terapevtovo doživljanje se ponovno približuje 
depresivnemu doživljanju klienta. Vendar se tokrat terapevt osredotoča na odnos 
s klientom namesto na klientove simptome.

Predstavljena raziskava je zanimiva tako z vsebinskega vidika, kjer ponuja poglo-
bljena spoznanja o terapevtskem procesu z depresivnimi klienti z vidika terapevta, ka-
kor tudi z vidika uporabljene metodologije. Kar se tiče slednje, je študija zgleden in po-
stopkovno dosleden primer, kako je možno uporabiti kvalitativni raziskovalni pristop, 
natančneje metodo utemeljene teorije, za preučevanje psihoterapevtskega procesa.

Edinstveno delo z mladostniki, ki trpijo za depresivnimi motnjami, pa je s klinike 
Anne Freud predstavil Nick Midgley. Pri delu se namreč poslužujejo tudi bolj sprošče-
nih metod dela kot npr. »klepet ob čaju«. Ob tem se je spontano porodila ideja o sne-
manju filma, ki so jo uspeli uresničiti s profesionalnimi snemalci, režiserji in scenaristi 
ter bolnimi mladostniki. Snemanje je bilo sproščeno, veliko je bilo veselja in smeha, 
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kar je imelo »zdravilni učinek«. Kratek dokumentarni film je na ogled na https://www.
youtube.com/watch?v=LdmRPKUhNEY

Za slovenske razmere skoraj znanstveno fantastičen v smislu metodološke in inte-
grativne naprednosti je bil prikaz študije primera interdisciplinarne raziskovalne skupi-
ne pod vodstvom Günterja Schiepka, enega najbolj znanih raziskovalcev psihoterapije 
v Evropi, ki uporablja teorijo nelinearne dinamike kompleksnih sistemov, še posebej 
sinergetike, za transdisciplinarno raziskovanje terapevtskega procesa in izida. V naši 
reviji Kairos smo njegovo delo že večkrat predstavili (Schiepek 2007, 2008; Možina in 
Schiepek, 2012). Tokrat je s timom prikazal večnivojsko analizo sprememb kognitiv-
nih, čustvenih, vedenjskih in odnosnih vzorcev pri pacientki z obsesivno kompulzivno 
motnjo, ki je bila v stacionarni psihoterapevtski obravnavi. S pomočjo Sinergetskega 
navigacijskega sistema so spremljali in analizirali velik nabor telesnih, psiholoških in 
socialnih spremenljivk. Pacientkin dnevnik so analizirali z metodami za kvalitativno 
analizo tekstov, pet posnetkov možganov pridobljenih s funkcijsko magnetno resonan-
co pa z metodami, ki dosegajo raven Nobelovih nagrajencev in so bile za nas, navadne 
smrtnike v avditoriju, seveda nerazumljive glede uporabljenih matematičnih formul in 
transformacij, impresivne pa glede preglednih rezultatov, ki prodirajo globlje v razume-
vanju izjemne kompleksnosti delovanja možganov v času psihoterapevtske obravnave. 
Poleg tega so s preiskavami krvi spremljali koncentracije možganskega nevrotropnega 
faktorja, kortizola in oksitocina. Potrjevali so hipotezo, da so spremembe v sinhronosti 
in dinamični kompleksnosti biopsihosocialnih spremenljivk znak za napredek v psiho-
terapevtskem procesu.  

Na to impresivno predstavitev se je navezala okrogla miza o uporabi t. i. znanosti 
o kompleksnosti  v psihoterapiji (več o o glavnih konceptih znanosti o kompleksnosti 
glej Možina in Kordeš, 1998). Poleg Schiepka so v njej sodelovali moderator Franco 
F. Orsucci, Michael B. Bucholz, Giulio de Felice in Wolgang Tschacher. Orsucci, ki je 
glavni urednik mednarodne revije z naslovom Chaos and complexity letters, ki objavlja 
članke o raziskovanju dinamičnih sistemov, je predstavil nekaj glavnih teorij, ki sesta-
vljajo znanost o kompleksnosti (npr. teorijo kaosa, teorijo iger, teorijo mrež, evolucij-
sko teorijo, sistemsko teorijo, sinergetiko, teorije nelinearne dinamike in oblikovanja 
vzorcev idr.). Znanost o kompleksnosti je transdisciplinarna in kaže na možnost razvoja 
psihoterapije na novo kvalitetno raven oziroma meta-raven (z meta-prakso, meta-teo-
rijo in meta-modeli), ki bi presegla delitev na psihoterapevtske šole in pristope. Ponuja 
nove koncepte, kot so perturbacija, strukturno spajanje, koevolucija, samoorganizacija, 
samoreferenčnost, kritična nestabilnost, fazni prehodi idr., njihovo matematično for-
malizacijo in modeliranje dejavnikov, ki so skupni ne glede na psihoterapevtski pri-
stop. Schiepek je na primer poudaril, da ni več dovolj, da navajamo procente skupnih 
dejavnikov, ampak bi  morali narediti korak naprej k modeliranju nelinearne dinamike 
interakcije med specifičnimi in nespecifičnimi dejavniki, ki vplivajo na proces in izid 
terapije, kar je s pomočjo znanosti o kompleksnosti že možno. Sklepna ugotovitev raz-
prave je bila, da main stream v SPR žal premalo izkorišča izjemen potencial znanosti 
o kompleksnosti, ki tako ostaja na robu, kljub temu da med drugim ponuja tudi cel 
niz novih raziskovalnih metod, ki povezujejo kvalitativni in kvantitativni pristop (npr. 
analiza časovnih vrst pridobljenih z enakomerno in gosto frekvenco merjenja, ki zrcali 
dejanske spremembe opazovanega sistema in se izogne popačenjem časovno preredko 
ali neustrezno razporejenih meritev).
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Člani slovenske delegacije nismo bili samo radovedni in navdušeni poslušalci, am-
pak smo prispevali tudi nekaj referatov. Zdenka Zalokar Divjak je prikazala nekatere 
rezultate, kjer so s PIL–testom  (Purpose in Life test) in Logo –testom preverjali teore-
tične predpostavke logoterapije, npr. tisto, da okoli 20 procentov splošne populacije trpi 
za eksistencialnim vakuumom. 

Sodelavci iz Študijsko-raziskovalnega centra za družino v Ljubljani Katarina Kom-
pan Erzar (ki je tudi docentka na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Si-
gmunda Freuda v Ljubljani, skrajšano SFU Ljubljana), Tomaž Erzar, Andreja Poljanec 
in Tatjana Rožič so predstavili raziskavo o diadni regulaciji in navezanosti v relacijski 
terapiji in superviziji. Raziskava je potekala ločeno na treh ravneh in sicer raziskovanje 
terapevtske spremembe kot posledice vzajemne regulacije procesa v terapiji in super-
viziji in uporabe teh spoznanj pri terapevtskem delu  s skupino. Za namene raziskave 
so procese snemali na video in avdio način. Raziskava je pokazala vzporedno dinami-
ko med temeljno terapevtsko spremembo in diadno čustveno regulacijo (Erzar, Torkar, 
Kompan-Erzar, 2010). Potrdil se je tudi paralelni čustveni proces v superviziji, kar po-
meni, da je supervizija prostor, kjer se regulira afekt in daje podlago učinkovitemu delu 
v odnosih (Rožič, 2012 ).  Podobno se je pokazala učinkovitost regulacije afekta pri 
delu z materami na »Skupini za mlade mamice« (Simonič in Poljanec, 2014).

Miha Černetič, predavatelj na SFU Ljubljana, je v teoretičnem prispevku pokazal, 
kako je možno teorijo in prakso čuječnosti povezati s ključnimi koncepti in prakso 
integrativne psihoterapije, tako da bi na ta način še povečali njeno učinkovitost. Miran 
Možina, direktor SFU Ljubljana, je podal preliminarno poročilo svoje raziskave o stro-
kovni in osebni rasti edukantov sistemske psihoterapije, ki jo je zastavil v okviru SFU 
Ljubljana, v kateri je uporabil Sinergetski navigacijski sistem in povezal podatke prido-
bljene iz sinergetske analize časovnih vrst s kvalitativno analizo dnevnikov edukantov.

Cilj udeležbe slovenske delegacije pa ni bil le podajanje in poslušanje referatov, 
ampak tudi vključitev v mednarodno mrežo SPR, da bi tudi preko nje spodbudili raz-
iskovanje psihoterapije v Sloveniji. Že nekaj mesecev pred konferenco se je namreč 
SFU Ljubljana vključila v mednarodni projekt SPR z imenom SPRISTAD (kratica za 
SPR Interest Section on Therapist Training and Development), ki ga vodi David Or-
linsky. Gre za velikopotezno zastavljeno raziskavo o strokovnem in osebnem razvoju 
edukantov psihoterapije, v katero je vključenih že več kot 40 ustanov iz celega sveta. 
Mednarodno raziskovalno omrežje SPRISTAD načrtuje to raziskavo kot longitudinalni 
sistematični raziskovalni in indukcijski projekt, načrtovan za empirični oris in raziskavo 
pomembnih spremenljivk povezanih z zgodnjim razvojem kariere psihoterapevtov, pri 
čemer je vzorec statistično ustrezen, kar omogoča zaznavanje tudi relativno majhnih, 
vendar pomembnih dejavnikov. Namen in cilji raziskave so: 

(1) spremljati časovni potek progresivnih sprememb študenta psihoterapije; 
(2) empirično določiti dejavnike, ki pospešujejo ali zavirajo razvoj študenta psi-
hoterapije;
(3) opraviti raziskavo z zbiranjem kvantitativnih in kvalitativnih podatkov veli-
kega števila študentov psihoterapije različnih usmeritev v širokem spektru študij-
skih programov.
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V Celovcu je prišlo do srečanja številnih predstavnikov teh ustanov s ciljem logistič-
nega usklajevanja. Ob tem pa se je pokazala potreba, da se tudi Slovenija bolj dejavno 
vključi v SPR. Tako smo se udeležili nekaj organizacijskih sestankov, na katerih je bil 
potrjen koordinator evropske veje SPR za Slovenijo, doc. dr. Gregor Žvelc, ki smo ga 
predlagali člani slovenske delegacije. V bodoče naj bi pod okriljem SPR povezal različ-
ne posameznike in ustanove, ki v Sloveniji raziskujejo na področju psihoterapije.

Naj zaključimo svoje poročilo z nekaj mislimi iz sklepnega plenuma konference z 
naslovom »Psihoterapija – bodočnost raznolikosti: vizije za evropsko vejo SPR«. Na 
njem so podali kratke iztočnice nekateri prejšnji predsedniki SPR. Eva Baenninger-Hu-
ber iz Inštituta za psihologijo Univerze v Innsbrucku je kot prva spregovorila o aktual-
nem evropskem problemu beguncev oziroma migrantov in vlogo, ki bi jo pri reševanju 
tega velikega izziva imela SPR in psihoterapevti nasploh. Predstavila je t. i. stopničasti 
model pomoči (angl. stepped care model), kjer je psihoterapijo postavila na vrh pirami-
de, kot najbolj specializirano obliko pomoči. 

Franz Caspar iz Univerze v Bernu je opisal tri prioritetna področja razvoja evropske 
veje SPR:

- raziskave o napakah v psihoterapiji, njenih stranskih učinkih in zmotah ter pri-
merih, ko je neuspešna. Pri tem je poudaril, da je znak zrelosti določene dejavno-
sti, ko se upa soočiti s svojimi napakami, in da spremenljivke, ki so povezane z 
uspehom, niso nujno odgovorne tudi za napake; 
- raziskovanje terapevtove odzivnosti (angl. responsiveness), kako se terapevt 
prilagodi potrebam posameznega pacienta in situacije. Pri tem je koristno imeti 
pred očmi, da je dobra terapevtska aliansa že mikro izid;
- kako uspeva integracija v izobraževanjih iz psihoterapije in kaj se zgodi, ko edu-
kanti uspejo integrirati in se razvijati v smeri »integrativnega super terapevta«.

Wolfgang Tschacher, prav tako iz Univerze v Bernu, se je zavzel za:
- integriranje telesa in na telo usmerjenih tehnik, ki so po njegovem mnenju naj-
manj pokrite s psihoterapevtskimi koncepti. Do zdaj so raziskave o psihoterapiji 
prevladujoče kognitivistične. V zadnjem času se je pokazalo, da so nekateri tele-
sni pristopi učinkoviti tudi pri zdravljenju težkih duševnih motenj, kot je shizo-
frenija;
- raziskovanje terapevtskega procesa s pomočjo teorije nelinearne dinamike kom-
pleksnih sistemov, ki ponuja metodo analize časovnih vrst, kjer se bolj jasno 
lahko pokažejo faze stabilnosti in destabilizacij ter oblikovanje vzorcev rešitve;
- raziskovanje estetike v psihoterapiji, saj terapevti iz izkušnje vemo, da so korek-
tivne izkušnje in ključni trenutki terapevtskih sprememb pogosto trenutki lepote 
in ganjenosti. Tako psihologija kot psihoterapija pa o tem vesta le malo.

Do konference v Celovcu aktualni predsednik evropske veje SPR, Henning Schau-
enburg, sicer iz Univerzitetne klinike v Heidelbergu, je najprej opozoril na razočaranje, 
ki v ZDA vlada nad DSM-5 in na iz tega porojeno opazno gibanje številnih psihiatrov, 
ki si prizadevajo izdelati fiziološke, nevroznanstvene kriterije za diagnostiko duševnih 
motenj in s tem uresničiti stare Kraepelinove sanje. Tudi na področju psihoterapije vidi 
potrebo po razvijanju boljše diagnostike. 
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Nato se je pridružil Casparjevemu predlogu o potrebi po raziskovanju slabših rezul-
tatov psihoterapevtske obravnave in predlagal naslednje rešitve: 

a) primarno stratificiranje in fazno razvrščanje pacientov. Opozoril je na slabost 
zgoraj že omenjenega stopničastega modela pomoči, kjer se določeni populaciji 
pacientov najprej ponudi nekaj bazičnega in nato vse bolj specifično in intenziv-
no obravnavo. Kaj lahko se namreč zgodi, da bi nekateri pacienti na začetku (ob 
prvem stiku) potrebovali veliko, specifično in intenzivno pomoč;
b) menjavanje terapij ali/in terapevtov ter zaporedne terapije. Pri tem je poudaril, 
da bi se morali rešiti predsodka, da je menjava psihoterapevta vedno znak njego-
ve neuspešnosti, ampak da je za določene tipe in probleme klientov menjavanje 
terapevtov pač indicirano in zato lahko bolj učinkovito.

Stig Poulsen, iz Univerze v Kopenhagnu, ki je v času konference v Celovcu prevzel 
predsedniško funkcijo, je najprej opozoril, kako se s časom lahko spreminjajo rezultati 
raziskav o učinku psihoterapije. Konkretno je to ponazoril s svežimi rezultati študije 

Johnsena in Friborga iz letošnjega leta, ki so pokazali, da učinki KVT za depresijo 
linearno padajo iz leta v leto po zaključeni terapiji. Caspar je v diskusiji nato v zagovor 
poudaril, da so v tej študiji izključili vse oblike KVT, ki so se kombinirale s čim novim 
in da gre zmanjšanje učinka v daljših časovnih obdobjih tudi na račun padca placebo 
učinka. Poulsen vidi potrebo po razvijanju psihoterapevtskih obravnav, ki bi bile hkrati 
odzivne in prilagojene vsakemu posameznemu klientu. V izobraževanjih pa bi morali 
po njegovem mnenju uriti edukante v gradnji terapevtske alianse, empatije in drugih 
skupnih dejavnikih.

Udeležba na konferenci je bila za vse nas navdihujoča in nam dala veliko novih idej 
za raziskovanje psihoterapije. Zelo spodbudno je bilo tudi vzdušje na konferenci, ki 
ga je prežemal integrativni duh, duh odprtosti, sprejemanja, spoštovanja in radodarne 
medsebojne izmenjave. Tudi člani slovenske delegacije smo našli čas za pogovore, ki si 
jih v domačem okolju zaradi stalnega občutka stiske s časom premalokrat privoščimo.
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Tjaša STEPIŠNIK PERDIH    

Navezanost in travma: poročilo z mednarodnega kongresa v 
Rimu od 19. do 21. septembra 2014

Attachment and trauma: report from the international 
congress in Rome, 19th to 21st of September 2014

Med 19. in 21. septembrom 2014 je v Rimu potekal mednarodni kongres z naslovom 
Navezanost in travma. Vodilni svetovni strokovnjaki svojih področij so predstavljali 
zadnja dognanja v razumevanju navezanosti in travme ter njuni medsebojni povezavi. 
Način, na katerega se odzivamo na travmatične dogodke, je namreč povezan z našim 
stilom navezanosti. Zato je razumevanje nevrofizioloških, psiholoških in relacijskih 
mehanizmov, ki pogojujejo specifičen način doživljanja travmatičnih dogodkov, za psi-
hoterapijo velikega pomena.

V treh dneh se je zvrstilo osem predavateljev: Daniel Siegel, Vittorio Gallese, 
Stephen Porges, Allan Schore, Giovanni Liotti, Pat Ogden, Isabel Fernandez in Kathy 
Steele. Vsak dan smo lahko prisluhnili trem predavateljem z dvournim prispevkom in 
enourni okrogli mizi.

Otvoritev kongresa je pripadla Danielu Sieglu, ki je v svojem prispevku z naslovom 
Vpliv travme na nevrološko integracijo (angl. The Impact of trauma on neural inte-
gration) predstavil posledice travme, ki jih ima le-ta na možganih in na integrativnih 
funkcijah travmatiziranega. V prvem delu se je usmeril na možganska področja in kro-
gotoke (posledice travme se kažejo predvsem na hipokampusu, prefrontalnem korteksu 
in corpusu callosumu), v drugem pa na pomen integracije, ki je nujna za učinkovito 
regulacijo pozornosti, čustev, misli in odnosov. Poudaril je, da so vse duševne bolezni, 
kot npr. manična depresija, shizofrenija, avtizem ipd., povezane z okrnjenimi integra-
tivnimi funkcijami, kar je ponazoril s prispodobo reke in nabrežja: tok reke ponazarja 
pretočnost in fleksibilnost integracije, eno nabrežje rigidnost, drugo pa kaotičnost. Če 
nas naplavi na obrežje, se integracija zaustavi – pojavijo se duševne težave. Pri dušev-
nih težavah je zato smiselno preverjati, kje so področja kaosa, kot npr. pri shizofreniji, 
ali rigidnosti, ki je očitna npr. pri obsesivno-kompulzivni motnji. Siegel je kot učinkovit 
način za povečanje integrativnih zmožnosti možganov izpostavil meditacijo čuječnosti 
(angl. mindfulness meditation). Sam je v ta namen posnel vodeno meditacijo Kolo za-
vedanja (angl. Wheel of awareness), prosto dostopno na njegovi spletni strani.

Kairos 9/4/2015 Prevodi, novice, intervjuji, eseji

TJAŠA STEPIŠNIK PERDIH, DOKTORANTKA ZAKONSKE IN DRUŽINSKE TERAPIJE IN SENZOMOTORIČNA PSIHOTERAPEVTKA, 
TJASA@PSIHOSOMA.SI; 031 796 417



161

Drugi petkov predavatelj je bil Vittorio Gallese. V prispevku s sicer dolgim naslo-
vom Zrcalni nevroni, utelešeno posnemanje in drugoosebni relacijski pristop k socialni 
kogniciji: nov pogled na intersubjektivnost (angl. Mirror neurons, embodied simulation 
and a second-person relational approach to social cognition. A new take on intersu-
bjectivity) je predstavil zgoščeno hipotezo: glavni vir razumevanja drugih ni »branje 
misli«, pač pa utelešeno posnemanje. Odkritje zrcalnih nevronov, ki predstavljajo enega 
od načinov utelešenega posnemanja (UP), je privedlo do zanimanja o pomenu telesa v 
procesu razumevanja socialnih interakcij. Gallese je vpeljal pojem medtelesnosti (angl. 
intercorporeity), ki določa nov, empirično preverjen vidik intersubjektivnosti. Z njim je 
spodbijal idejo, da je teorija uma glavni način medosebnega razumevanja. Mnogo pred 
tem je medtelesnost kot glavni vir védenja, ki ga »poberemo« od drugih. To pomeni, da 
dejanja, čustva ali senzacije drugih ne razumemo le na podlagi sklepanja po analogiji, 
pač pa s pomočjo UP oz. naših viscero-motoričnih in somatosenzoričnih reprezenta-
cij ta dejanja, čustva in občutke drugih dobesedno »preslikamo« nase. Seveda zrcalni 
nevroni niso edina možnost, predstavljajo pa način, kako od znotraj »vemo«, kako je, 
ko se nekdo udari, joka ali čuti jezo. UP je osnovni del intersubjektivnosti in dokazuje, 
kako globoko je naše osmišljaje življenja in razumevanje drugih zakoreninjeno v naših 
lastnih zmožnostih uporabe motoričnih, čustvenih in somatosenzoričnih virov. Na tem 
Gallese utemeljuje drugoosebni pristop k intersubjektivnosti.

Kot zadnji je nastopil Stephen Porges s predavanjem Polivagalna teorija – demi-
stificiranje telesnega odziva na travmo (angl. The polyvagal theory - demystifying the 
body’s response to trauma). Razumevanje mehanizmov, na katerih temeljijo naši odzivi 
ob življenjski ogroženosti, lahko pomaga odpraviti stigmatizirajoče posledice travme. 
Polivagalna teorija razlaga, kako travmatične izkušnje zmotijo homeostatične fiziološke 
procese in izkrivljajo naše vedenje, s tem ko spontano socialno vedenje nadomestijo 
obrambni odzivi. Porges je veliko pozornosti namenil vlogi nevrocepcije (angl. neu-
roception), ki označuje nevrofiziološke procese, s katerimi naš živčni sistem ocenju-
je tveganja in nevarnosti v okolju, pogosto brez zavedanja in neodvisno od kognicije. 
Travma lahko »ponastavi« nevrocepcijo, da zaznavamo nevarnost, tudi ko je v resnici 
ni. Predstavitev pa se je osredotočila še na razumevanje prilagoditvenih psiholoških, ve-
denjskih in zdravstvenih značilnosti vsake od treh polivagalnih strategij oz. visceralnih 
odzivov (tj. socialne angažiranosti, mobilizacije in imobilizacije). Porges je zaključil, 
da se lahko v varnem okolju psihoterapevtskega procesa nevrocepcija na novo vzposta-
vi, travmatizirani pa lahko predela imobilizacijske strategije, ne da bi ob tem doživljal 
strah in grozo.

Na okrogli mizi z naslovom Navezanost, zrcalni nevroni, intersubjektivnost in trav-
ma (angl. Attachment, mirror neurons, intersubjectivity and trauma) so sodelovali Liot-
ti, Siegel, Gallese in Porges. Siegel je opozoril, da če v terapiji delamo samo z odnosi 
in pozabimo na telo, je kot bi delali samo s polovico možganov. Travmatizirani klienti 
imajo velike težave z interocepcijo, to je zaznavanjem informacij o notranjem okolju 
telesa. Bodisi da so preplavljeni s telesnimi senzacijami ali pa so povsem odrezani oz. 
odtujeni od njih. Porges je prikazal, na kakšen način naša fiziologija vpliva na to, kako 
si interpretiramo svet. Liotti je izpostavil, da šele ko čutimo svoje telo, lahko čutimo telo 
drugega in izkušamo, kaj je zares biti človeško bitje. Gallese je opozoril na redukcioni-
zem pri interpretiranju povezav med možgani in odzivanjem, vedenjem in psihologijo. 
Kritičen je bil do spoznanj nevroznanosti, ki so sicer potrebna, vendar niso zadostna. 
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Večina raziskav je namreč narejena na populaciji belopoltih študentov psihologije ali 
medicine, zato je posploševanje vprašljivo.

Sobotni program je začel Schore s prispevkom Paradigmatski premik v terapevtskem 
pristopu h kliničnemu odigravanju (angl. A paradigm shift in the therapeutic approach to 
clinical enactments). Sodobni relacijski in nevropsihoanalitični modeli predpostavljajo, 
da se vzajemno odigravanje (angl. enactments) kaže kot vznik močnega nezavednega 
afekta znotraj sooblikovanega terapevtskega odnosa in predstavlja dostop do globin 
nezavednega uma. Odigravanje tako ni razumljeno kot napaka terapevta, ampak kot del 
terapevtskega procesa, pri čemer se tako terapevt kot klient nezavedno odzivata in se ne 
zavedata, kaj vzbujata drug v drugem. Schore zato odigravanje pojmuje kot skupen dis-
ociacijski dogodek. Zavemo se ga šele, ko se zgodi neugoden trenutek, kar se najpogo-
steje kaže v načeti terapevtski aliansi. V luči medosebne nevrobiologije so odigravanja 
izrazi disregulacije desne možganske hemisfere, povezane s podoživljanjem zgodnje 
relacijske travme. Schore je z navajanjem sodobnih kliničnih ugotovitev in nevrobio-
loških raziskav utemeljil, kako lahko odigravanje, ki predstavlja enega najbolj stresnih 
trenutkov terapije, poveča klientove zmožnosti integracije »od zgoraj navzdol« in »od 
spodaj navzgor« - seveda če je primerno medosebno regulirano. Na ta način izboljšuje 
regulacijske in integrativne funkcije klientovih desno-kortikalnih in subkortikalnih sis-
temov oz. »čustvenih možganov«, ki so biološki substrat človeške zavesti.

Sledil je prispevek Siegla Psihoterapevtske intervencije za spodbujanje nevrološke 
in medosebne integracije v primeru travme (angl. Psychotherapeutic intervention to 
promote neural and interpersonal integration in the face of trauma), v katerem je po-
drobneje razložil devet področij integracije, na katera bi moral biti pozoren vsak tera-
pevt. Področja so opisana tudi v njegovi knjigi The mindful therapist (2010), obsegajo 
pa: integracijo zavesti (angl. consciousness), spomina (angl. memory), pripovedi (angl. 
narrative), stanj (angl. state), vertikalno (angl. vertical), bilateralno (angl. bilateral), 
časovno (angl. temporal), medosebno (angl. interpersonal) in transpiracionalno (angl. 
transpirational) integracijo, ki je nad-identitetna. Cilj terapije je, da utrdimo integrativne 
funkcije klienta na vseh omenjenih področjih. Rezultat uspešne integracije pa se kaže v 
prijaznosti in sočutju do sebe in do drugih.

Italijanski psihiater in psihoterapevt Giovanni Liotti je nastopil s predavanjem Po-
vezave med otrokovo dezorganizirano navezanostjo in kasnejšo psihološko travmo v 
genezi disociativne psihopatologije (angl. Interactions between infant attachment disor-
ganization and later psychological trauma in the genesis of dissociative psychopatholo-
gy), v katerem je razmišljal o povezavi med disociacijo in težavami v navezanosti. Dve 
nedavni longitudinalni študiji kažeta, da je dezorganiziran stil navezanosti pri otrocih 
veliko močnejši napovednik disociativnih motenj kot kasneje doživeta travma. Razlaga 
za te ugotovitve bi po Liottijevem mnenju lahko bila v interakciji med dvema biološko 
osnovanima motivacijskima sistemoma – navezanostjo in obrambnim odzivom (zamr-
znitev/boj/beg/navidezna smrt). Običajno interakcijo med obema sistemoma lahko ra-
zložimo s Bowlbyjevo teorijo navezanosti in Porgesovo polivagalno teorijo. Disociacijo 
pa lahko razumemo ne le kot odziv na travmo, ampak tudi kot posledico neuspešnega 
delovanja sistema navezanosti v procesu »izključevanja« obrambnega odziva po koncu 
travmatičnega dogodka. To praktično pomeni, da ni varne osebe, ki bi prekinila ne-
varnost in s tem potrebo po obrambnih odzivih. Iz primera eksperimenta neodzivnega 
obraza (angl. still face experiment) je očitno, da se dojenčkov obrambni sistem aktivira 
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ne samo ob travmatičnih izkušnjah, ampak tudi zaradi pomanjkanja odzivnosti staršev. 
Ugotovitve so pomembne v klinični praksi s klienti z dezorganiziranim stilom naveza-
nosti in/ali zgodovino kompleksnih travm. Liotti je med drugim opozoril, da terapevti 
ne smejo predolgo vztrajati v vlogi skrbnika, torej nekoga, ki skrbi za klienta, saj to 
(premočno/prepogosto) aktivira klientov sistem navezanosti. Namesto tega bi bilo bo-
lje razvijati sodelujoč, enakovreden odnos dveh odraslih, ki temelji na vzajemnosti in 
recipročnosti.

Popoldanska okrogla miza je nosila naslov Navezanost, telo in travma (angl. Atta-
chment, body and trauma), govorci pa so bili Siegel, Schore, Liotti in Ogden.

Slika 1. Okrogla miza z Danielom Sieglom, Pat Ogden, Allanom Schorom in 
Giovannijem Liottijem.

Schore se je zavzel za sodelujoč odnos med različnimi terapevtskimi smermi, pou-
darjal pa je relacijski pristop, ki je vse bolj v veljavi. Ključ do uspešne terapije ni v tem, 
kaj terapevt naredi, pač pa koliko zmore »biti« s klientom (angl. to be with). Tudi Siegel 
je govoril o tem, kako uporabiti odnos, da spremenimo možgane klientov. Pat Ogden 
je z nami delila lasten primer odigravanja in poudarila, da so odigravanja terapevtove 
priložnosti in ne njegove napake. Liotti pa se je dotaknil še pomena kreativnosti v tera-
pevtski praksi.

Zadnji dan se je začel z Pat Ogden in Dejanji prepoznavanja: utelešena medosebna 
čuječnost, gibanje in diadno celjenje travm ter motenj navezanosti (angl. Acts of reco-
gnition: embedded relational mindfulness, movement, and the dyadic repair of trau-
ma and attachment failure). Ogden je ustanoviteljica senzomotorične psihoterapije, ki 
temelji na spoznanjih nevroznanosti, psihodinamskem pristopu, teoriji navezanosti in 
delu s telesom. Zanašanje izključno na »zdravljenje z govorom« (angl. talking cure) 
omejuje terapevtsko učinkovitost, saj klienti pogosto ne morejo govoriti o vsebinah, 
ki niso dostopne zavesti. Zato je potrebno delati tudi na telesni ravni. Pokazala je tri 
posnetke klinične obravnave otrok in odraslih, s poudarkom na drži in odzivanju telesa 
ter medosebni čuječnosti (angl. relational mindfulness). Običajno se čuječnost poučuje 
bodisi s strukturiranimi vajami bodisi z individualno prakso. V senzomotorični terapiji 
pa se čuječnost odvija znotraj uglašene terapevtske diade, zato jo Ogden imenuje medo-
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sebna čuječnost. Uporablja se ne le pri razreševanju klientovih težav, ampak tudi za kli-
entovo izkušnjo povezanosti »tu in zdaj« s terapevtom. Na ta način lahko predelovanje 
preteklih ran in hkratne socialne angažiranosti med terapevtom in klientom (polivagalna 
teorija), v kombinaciji z delom na telesu, vodi v dejanske globine intersubjektivnosti.

Naslednja je bila Isabel Fernandez s prispevkom Travma in navezanost: prispevek 
EMDR terapije (angl. Trauma and attachment: the contribution of EMDR therapy). Nje-
na predstavitev se je osredotočila predvsem na raziskave, ki govorijo v prid učinkovi-
tosti EMDR. Tehnika EMDR se je izkazala kot uporabna ne le pri travmah z velikim 
T, ampak tudi pri zgodnjih relacijskih travmah – z malim t. Eden izmed poudarkov 
Fernandezove pa je bila razveseljiva novica, da novi diagnostični priročnik duševnih 
motenj DSM V v diagnostičnih kriterijih veliko bolj upošteva vpliv travme. Tako je več 
kot 50 duševnih motenj povezanih s travmo (s t ali T).

Zadnji prispevek z naslovom Alternativni relacijski modeli za terapijo travme: on-
stran paradigme modela navezanosti starš-otrok (angl. Alternative relational models 
for trauma-informed psychotherapy: beyond the parent-child attachment paradigm) je 
predstavila Kathy Steele. Terapevti pogosto doživljajo precej dilem pri delu s travma-
tiziranimi posamezniki. Po eni strani velja varna navezanost za najbolj bistven element 
uspešne terapije, ker daje klientom priložnost za razrešitev relacijskih vzorcev. S tem 
namenom terapevti razvijajo navezanost, kjer se klient lahko zanese na predvidljivost in 
doslednost ponovne uglasitve ob morebitnem skrhanju odnosa. Po drugi strani pa lahko 
nezadovoljene potrebe klientov po odvisnosti in njihovi vzorci nevarne navezanosti te-
rapijo pripeljejo v slepo ulico, terapevt pa se lovi v iskanju ravnotežja med distancirano 
in negujočo držo (angl. caregiving). Veliko literature razpravlja o terapevtskem odnosu 
v smislu modela navezanosti starš-otrok, v katerem se klient lahko zanese na terapevto-
vo varno navezanost, ki naj bi podpirala klientov proces razvijanja varne navezanosti. 
Terapevti tako pogosto (tudi implicitno) uporabljajo model starš-otrok v odnosu s svoji-
mi klienti pa tudi v primeru klientovega odnosa do njegovih lastnih disociiranih delov. 
Steele je takšen model postavila pod vprašaj, češ ali je to najbolj učinkovit oziroma edi-
ni način, ki klientom pomaga razvijati varne notranje delovne modele. Z nami je delila 
primere drugih relacijskih modelov: mentor-učenec in sodelavec-sodelavec. Ti modeli 
poudarjajo sodelovalen odnos obeh strani, ki sta osredotočeni na skupen cilj. Temeljijo 
na vzajemnih odraslih odnosih, ki lahko po mnenju Steelove osvobodijo terapevte ne-
upravičenega bremena, »skrbi za« kliente in možne nevarnosti kršenja mej, hkrati pa 
omogočajo pristno povezanost s klienti.

Kongres se je zaključil z okroglo mizo Terapija travme: evolucija (angl. Trauma 
therapy: the evolution), na kateri so sodelovali Schore, Ogden, Steele, Fernandez in 
Porges. Kathy Steele je opozorila, da so klienti z disociativnimi motnjami pogosto pre-
diagnosticirani, saj dobijo 8-20 različnih diagnoz pred končno diagnozo disociativnih 
motenj. Poleg tega nam je skorajda zabičala, naj disociativno motnjo identitete (DID) 
jemljemo resno. Njen odločen ton je posledica stanja, da v mnogih evropskih državah 
DID-a še zmeraj ne priznavajo. Tako Porges kot Ogden sta se strinjala, da družba še 
vedno zavrača pomen telesa in telesnih senzacij. Schore je poudaril nujnost relacijskih 
raziskav, omenil pa je tudi, da se je raziskovanje psihoterapije premaknilo od specifičnih 
tehnik k terapevtskemu procesu. Vsi govorci pa so se strinjali o pomenu terapevtove 
skrbi zase.
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Kongres je bil posvečen Micheleju Giannantoniju, ki je bil eden izmed vabljenih 
predavateljev, vendar je spomladi žal izgubil bitko z rakom. Michele je bil priznan ita-
lijanski psiholog in psihoterapevt, ki je 20 let svojega življenja posvetil preučevanju 
psihotravmatologije. Napisal je več knjig, v katerih si je še posebej prizadeval za inte-
gracijo različnih psihoterapevtskih pristopov. V Italijo je pripeljal tudi senzomotorično 
psihoterapijo in na tem izobraževanju sem ga le mesec pred smrtjo imela priložnost 
spoznati tudi sama.

Po podatkih organizatorjev sem bila med 1000 udeleženci iz vsega sveta edina iz 
Slovenije. Težko razumem nezainteresiranost slovenskih strokovnjakov ob dejstvu, da 
je bilo toliko vodilnih strokovnjakov s področja travme in navezanosti na enem mestu 
in to tako blizu Slovenije. Morda je bila udeležba iz Slovenije na letošnjem kongresu 
boljša. V nasprotnem primeru bo priložnost verjetno tudi naslednje leto, saj si ob tako 
kvalitetnem programu in dobrem odzivu udeležencev upam predvidevati, da bo kongres 
postal tradicionalen.

Viri

Siegel, Dan. 2010. The mindfull therapist: a clinician’s guide to mindsight and neu-
ral integration. New York, London: Norton.

Siegel, Dan. Wheel of Awareness. Pridobljeno 7. 8. 2015 s
http://www.drdansiegel.com/resources/wheel_of_awareness/.
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Marja KUZMANIĆ, Alja LAH    

Za svobodo, odgovornost in smisel bivanja 
v psihoterapiji in v družbi: 

poročilo s 1. svetovnega kongresa 
eksistencialne psihoterapije v Londonu, 14. – 17. maj 2015

For freedom, responsibility and the meaning of being 
in psychotherapy and society: 

report from the 1st world congress of existential 
psychotherapy in London, 14th to 17th of May, 2015

Maja 2015 sva se kot edini slovenski udeleženki srečali na 1. svetovnem kongresu 
eksistencialne psihoterapije v Londonu. Le ta se je odvil v prelepem konferenčnem cen-
tru Church House, Westminster v srcu Londona. Še deset let nazaj si je bilo nemogoče 
predstavljati, da bo eksistencialna psihoterapija kdaj dosegla tak razvoj, saj je bila pred 
tem povsem neznana širši publiki in samo približno poznana psihologom ali psihote-
rapevtom. Zdi se, da se časi spreminjajo in tako tudi interes za ter potreba po novih 
pristopih k duševnemu zdravju.

Eksistencialna psihoterapija in svetovanje je pristop, ki se je razvil na osnovi del 
eksistencialnih filozofov kot so Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Heidegger in drugi. Švi-
carska psihoanalitično usmerjena psihiatra Binswanger in Boss sta v sodelovanju s Hei-
deggerjem razvila Daseinsanalysis kot odziv na nezadostnost psihoanalize pri svojem 
delu s psihiatričnimi klienti. Daseinsanalysis se je kasneje razširila po svetu in razvila v 
različne pristope kot so logoterapija, eksistencialna analiza in eksistencialna terapija. V 
ZDA je eksistencialna psihoterapija bolj humanistično, v Evropi in še posebej v Veliki 
Britaniji pa bolj eksistencialno oz. filozofsko usmerjena. Čeprav obstajajo razlike med 
omenjenimi pristopi, večina temelji na ideji, da smo ljudje v osnovi svobodna bitja s 
sposobnostjo odločanja in izbire ter iskanja in ustvarjanja smisla. Izbire nimamo edino 
glede eksistencialnih danosti kot so rojstvo, utelešeno bivanje in smrt. Lahko pa se 
odločimo, kakšen odnos imamo do teh in drugih eksistencialnih danosti. Temelj eksi-
stencialne psihoterapije ni tehnika ali teorija, temveč perspektiva iz katere se gleda na 
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človeško bivanje. Ker so danosti kot rojstvo, smrt in utelešenost resnična in univerzalna 
omejitev človeškemu bitju, je vse ostalo odprto individualnemu raziskovanju, izbiri in 
perspektivi. Najboljši opis tehnike eksistencialne psihoterapije je »odsotnost tehnike« 
saj terapevt nima prav nobenega namena ali cilja, kamor bi klienta s tehniko popeljal, 
razen k razumevanju sebe, svojih predsodkov in vrednot. Najbližje opisu tehnike, ki jo 
pri svojem delu uporablja eksistencialni psihoterapevt, je fenomenološko raziskova-
nje klientovega doživljanja in stalno razjasnjevanje njegovih konceptov. Cilj je vedno 
boljše zavedanje in razumevanje sebe, svojih omejitev in zmožnosti ter prevzemanje 
odgovornosti za svoje izbire in svoje življenje. 

Hiter razvoj in prepoznavnost eksistencialnega pristopa je še posebej povezan s pri-
spevki ameriškega psihoterapevta, psihiatra in profesorja na Stanfordski univerzi Ir-
vina Yaloma, znanega po učbenikih Eksistencialna psihoterapija in Teorija in praksa 
skupinske psihoterapije. V zadnjih letih se je osredotočil na pisanje zgodb in študij 
primerov svojih klientov, z namenom da bi prenesel svoje znanje in izkušnje apliciranja 
eksistencialne filozofije v psihoterapevtski praksi mladim generacijam psihologov in 
psihoterapevtov. Med njegovimi najbolj znanimi knjigami so: ‘When Nietzsche Wept’, 
‘The Spinoza Problem’, ‘Love’s Executioner’ in ‘Creatures of a Day’. Yalom, sedaj star 
83 let, še vedno živi in dela v Kaliforniji. Kongresa se žal ni mogel udeležiti, zato pa 
so v živo prenašali enourni intervju z njim. Govoril je o svojih začetnih zanimanjih za 
eksistencialno psihoterapijo ter o svojem pogledu na prihodnji razvoj tega področja. Po 
njegovem mnenju je eksistencialni pristop zelo pomemben kot protiutež sedanji psihi-
atrični in psihoterapevtski paradigmi, kjer prevladujejo predvsem »znanstveno-doka-
zljivi« kognitivno-vedenjski pristopi in potreba po diagnosticiranju duševnih motenj. 
Yalom je v intervjuju poudaril pomembnost razvijanja in širjenja eksistencialnega pri-
stopa, saj je svet končno pripravljen prepoznati težave z duševnim zdravjem kot proble-
me v življenju, s katerimi se je potrebno soočiti. In istočasno torej tudi razumeti duševne 
težave ne pa jih obravnavati kot bolezni, ki bi jih bilo treba diagnosticirati in pozdraviti. 
Na kongresu smo si ogledali nedavno posneti dokumentarec o življenju Irvina Yaloma 
z naslovom ‘Yalom’s Cure’, ki se je publike zelo dotaknil. Yalomov prispevek k po-
dročju psihoterapije je neprecenljiv, predvsem zaradi njegove odkritosti in človeškega 
pristopa k vsakemu klientu pa tudi zaradi njegovih iskrenih izpovedi o skrivnostnih in 
nepričakovanih načinih delovanja psihoterapije. Yalom je prejel nagrado Združenja za 
eksistencialno analizo (Society for Existential Analysis) za svoje življenjske dosežke. 

Kar nekaj let je bilo potrebnih za načrtovanje in organiziranje tega posebnega šti-
ridnevnega srečanja eksistencialno usmerjenih psihologov in psihoterapevtov iz vsega 
sveta, za kar je zaslužna Eksistencialna akademija. Kongres je otvorila dr. Emmy van 
Deurzen s temo eksistencialne svobode. Je ustanoviteljica Nove šole za eksistencialno 
psihoterapijo in svetovanje (New School of Psychotherapy and Counselling) v Londo-
nu. Objavila je več knjig s področja eksistencialne psihoterapije in je v Veliki Britaniji 
ena njenih najpomembnejših zagovornic. 

V svojem plenarnem predavanju se je poglobila v koncept svobode iz različnih 
zornih kotov. Opredelila jo je kot eno izmed najvišje vrednotenih realnosti človeške 
eksistence in zato je svoboda tudi eden izmed najbolj uporabljenih konceptov v eksi-
stencialni psihoterapiji. Po njenih izkušnjah se klienti pogosto počutijo ujeti v rutine in 
okoliščine vsakdanjega življenja, zato je namen eksistencialnega psihoterapevta njihova 
osvoboditev od socialnih, kulturnih, čustvenih in duhovnih omejitev ter odtujenosti. 
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Skupaj poskušajo raziskati globine njihovega osebnega doživljanja ter odpreti vrata do 
raznovrstnih resnic in načinov bivanja, ki so jim bili do takrat nedostopni. Poudarila 
je, da terapija vedno vodi v edukacijo in na nek način je oblika edukacije. Meni, da je 
s sprejemanjem svobode vedno potrebno tudi prevzemanje odgovornosti. Nikakor ne 
moremo zahtevati svoje svobode na račun svobode drugih. Svobodo lahko tako živimo 
edino v odnosu do vsesplošne svobode in omejitev, s stalno mislijo na vse okoli nas. 
Dr. van Deurzen je med drugim govorila tudi o svobodni volji ter neurodeterminizmu; 
današnjemu interpretiranju nevroloških raziskav možganov. Razložila je, da je k sreči 
poleg filozofije in psihoterapije študirala tudi klinično psihologijo in se sama prepriča-
la, da tako kot svoje telo lahko tudi možgane uporabljamo na različne načine, nikakor 
pa nam možgani ne diktirajo. So plastični, fleksibilni in dokazljivo spremenjeni, ko 
se ljudje spremenijo, naučijo novih stvari in začnejo v svojem življenju početi stvari 
drugače. Odločno je poudarila, naj ne podležemo velikim avtoritetam in zaradi njih ne 
postanemo ozkogledi glede zmožnosti človeških bitij.

Drugi dan se je dr. Kirk Schneider v plenarnem predavanju dotaknil človeške odgo-
vornosti in polariziranega uma. Je eden izmed vodilnih predstavnikov sodobne eksisten-
cialno-humanistične psihologije v ZDA. Predava na Saybrook University in Columbia 
University. V svojem govoru, tako kot v svoji knjigi The Polarized Mind, je izpostavil 
dejstvo, da nekaterih najbolj izkrivljenih in destruktivnih ljudi na tem planetu družba ne 
vidi kot »duševno bolnih«. To kaže na neprimernost našega trenutnega diagnostičnega 
sistema kot tudi kulture, iz katere je vzniknil. Po njegovem mnenju nimamo besednjaka 
za družbeno bolezen, iz katere rastejo diagnostične kategorije, ki jih konvencionalno 
imenujemo psihiatrične motnje. Naša redukcija le-teh na možganske abnormalnosti pa 
nas zaslepi pred njihovimi globljimi vzroki. Dr. Schneider meni, da so vzroki predvsem 
okoljski in ne produkt organske bolezni. Pomembnejše je nezaznavanje in nepriznava-
nje strahu, ki povzroča, da posamezniki in celotna družba postanejo rigidni, omejeni in 
destruktivni. Dr. Schneider ta fenomen imenuje »polarizirani um«. Polarizacijo v tem 
kontekstu definira kot fiksacijo na eno perspektivo in s tem popolno izključitev drugih 
vidikov. Dr. Schneider je podrobno razčlenil našo odgovornost (sposobnost odzivanja) 
do tega problema z razmislekom:

(1) kako se je polarizacija razvijala skozi zgodovino; 
(2) o obsegu njene manifestacije – od despotizma do korporativizma in od  
      ideološkega fanatizma do očaranosti z visoko tehnologijo; 
(3) o korakih, ki bi jih nujno morali narediti, da bi se spopadli s tem problemom.

Zadnji dan je dr. Alfred Längle govoril o logoterapiji in eksistencialni analizi. Je 
avstrijski psihoterapevt, ki je včasih tesno sodeloval z Viktorjem Franklom in je sedaj 
predsednik Mednarodnega združenja za logoterapijo in eksistencialno analizo. Živi in 
dela na Dunaju. Naslov njegovega plenarnega predavanja je bil Eksistencialna terapija 
in smisel bivanja: esenca za izpolnjeno življenje. Opisal je glavne elemente, metode, 
razlike in podobnosti logoterapije ter eksistencialne analize, ki jo razvijajo na Dunaju. 
Poudaril je pomembnost doprinosa Viktorja Frankla k psihologiji in terapiji zaradi nje-
govega poudarka na vprašanju smisla. Metafizično gledano »je« smisel v svetu, življe-
nje je lahko smiselno v vseh okoliščinah, vendar pa nam smisel ne more biti dan arbi-
tratno, temveč smo odgovorni, da ga najdemo. V osnovi smo povezani s svetom in naše 
bivanje je tako dialoške narave. Biti človek pomeni biti postavljen pred vprašanja in 

Za svobodo, odgovornost in smisel bivanja v psihoterapiji in v družbi: 
poročilo s 1. svetovnega kongresa eksistencialne psihoterapije v Londonu, 14. – 17. maj 2015
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živeti pomeni odgovarjati na ta vprašanja bivanja. Smisel najdemo preko spoznavanja 
in uresničevanja naših vrednot. Iskanje smisla je osnova človečnosti in ne bolezen kot 
takšna. Dunajska eksistencialna analiza je fenomenološko-eksistencialni pristop, ki se 
osredotoča na bivanje. Pristop je zakoreninjen v posamezniku in se obrača k svetu in 
posamezniku s ciljem postati ‘bolj celosten’ preko notranje izpolnitve. Gre torej za fe-
nomenološko psihoterapijo, katere cilj je, da posameznik svoje življenje doživi bolj 
svobodno na duhovni in čustveni ravni ter da lahko sprejme avtentične odločitve. Dr. 
Längle je poudaril, da je cilj eksistencialne analize pomagati ljudem doživeti notranje 
sprejemanje lastnega načina življenja in da lahko odgovorno ravnajo tako s seboj kakor 
tudi s svojo okolico. 

Lahko bi povzeli, da je bil glavni poudarek plenarnih predavanj na konferenci na 
odgovornosti eksistencialnih psihoterapevtov, ne le za kliente v terapevtski sobi, temveč 
tudi za smer razvoja celotne družbe v širšem smislu. Govorci so tudi pozivali k aktivi-
stičnemu načinu delovanja v družbi.

Poleg plenarnih predavanj so se na kongresu odvijale številne predstavitve, delavni-
ce in simpoziji o različnih eksistencialnih temah: opredelitev eksistencialne psihotera-
pije, njenih ključnih konceptov in metod; dialogi med kontinenti in državami; vprašanja 
etike in pristnosti v eksistencialni psihoterapiji; odnos med eksistencialno terapijo, fi-
lozofijo in drugimi terapevtskimi pristopi; eksistencialna terapija z otroci in najstniki, 
eksistencialna terapija v odnosu do konceptov kot so iskanje smisla, medosebni odnosi, 
čustva, spiritualnost, sprememba, izguba, migracija, izolacija in še veliko več. 

Kenneth Bradford je imel denimo predavanje o travmi kot o vratih do avtentične 
prisotnosti v smislu, da nas odpre nezaželenim eksistencialnim danostim negotovosti, 
nepredvidljivosti in minljivosti. Tako se znajdemo na pragu, kjer se lahko zaustavimo, 
pademo nazaj ali gremo skozi. Nadalje pa naj bi imela travma potencial, da nas uglasi z 
osnovnim zavedanjem, ko se iz oči v oči spopademo s surovo prisotnostjo. Kot dejstvo 
je izpostavil, da imamo vsi notranji kompas, vendar smo nekje blokirani. Meditacija in 
terapija naj bi se dopolnjevali v svojih omejitvah in ojačali kapaciteto za prisotnost s 
stvarmi takšnimi, kot dejansko so, ne pa kot mislimo ali si želimo, da bi bile. Poudaril 
je, da je kapaciteta za zavedanje neraziskana dežela. 

Zanimiva je bila delavnica o eksistencialni migraciji, ki jo je pripravil dr. Greg Madi-
son. V svoji knjigi The End of Belonging je podrobno predstavil izsledke svoje fenome-
nološke raziskave o doživljanju eksistencialne migracije, ki je, v nasprotju z masovno 
migracijo čez državne meje, običajno individualna. V delavnici smo se najrazličnejši 
migranti soočali z idejami in vprašanji o identiteti in pripadnosti, potrebi po begu od 
konformizma in konvencionalnega, občutku ujetosti in dušenja v določenem kraju, od-
prtosti do izkušenj drugačnosti in tujosti, pomembnosti družinskih odnosov, odhodu 
od doma kot edini možnosti razvoja in osebne rasti, ter s strašljivimi mislimi o vrnitvi 
domov. Med drugim smo se ukvarjali tudi z vprašanjem, kje sploh je dom, ter z zavida-
njem ukoreninjenim ljudem in s hkratnim občutkom superiornosti. Dr. Madison je pred-
stavil nekaj tem, ki so se pokazale v raziskavi: do občutka ne biti doma ne pride zato, ker 
bi bili izgnani od doma, temveč zato, ker smo bili doma izgnani iz sebe; migracija kot 
večplastna aktivnost samozaščite, samo-izraza, samo-vrednotenja in ohranitev misteri-
oznega jaza, nepredvidljivega življenja, lastnega bivanja; jaz sem več, kot so poskušali 
narediti iz mene; odhod od doma je izbira preživetja - če nisem svoboden, nisem zares 
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živ; moram živeti zavestno in ne na avtopilotu. Da ostanem buden in prisoten, se moram 
stalno brcati k življenju, da ne padem v navado in vsakdanjost. In nenazadnje smo se 
soočili z zbadajočo mislijo, da bi bilo morda navsezadnje potrebnega več poguma, da 
bi ostali. 

Udeležba na kongresu je bila kot »prihod domov«: deliti prostor s številnimi po-
dobno mislečimi posamezniki iz celega sveta, ki cenijo in vidijo pomembnost širjenja 
in uporabe eksistencialnega pristopa za raziskovanje življenja tako posameznikov kot 
celotne družbe. Istočasno pa je skozi razprave in predstavitve postalo jasno, da obstajajo 
pomembne razlike med različnimi šolami in pristopi. Kljub vsemu je bilo neverjetno 
izkusiti vzdušje polno posluha za drugačne vidike od lastnih, kar je navsezadnje bistvo 
eksistencialne filozofije in psihoterapije: odprtost za mnoge različne načine bivanja in 
iskanja smisla. 

Južnoameriški udeleženci kongresa so navdušeno sprejeli odgovornost za organi-
ziranje 2. svetovnega kongresa eksistencialne psihoterapije, ki bo potekal leta 2019 v 
Buenos Airesu v Argentini. Govorilo se je tudi že o 3. svetovnem kongresu v Rusi-
ji ali na Kitajskem. Sprejeta je bila odločitev za oblikovanje Svetovne konfederacije 
za eksistencialno psihoterapijo, ki bi postala članica Evropske zveze za psihoterapijo 
(EAP). Vsa ta povezovanja so znak odprtega in pozitivnega razvoja na področju eksi-
stencialne psihoterapije v svetu. Takšno vzdušje je prežemalo celoten kongres in naju 
navdihnilo, da trdno slediva lastni poti, ki je lahko včasih osamljena in težka, a s podpo-
ro tako močne skupnosti vedno bolj izpolnjujoča.

Za svobodo, odgovornost in smisel bivanja v psihoterapiji in v družbi: 
poročilo s 1. svetovnega kongresa eksistencialne psihoterapije v Londonu, 14. – 17. maj 2015



171



172

 Rudi KOTNIK    

Vloge esejev v psihoterapevtskem izobraževanju: 
dva primera 

The role of essays in psychotherapy training: 
two examples

Uvod

Odločitev uredništva, da v Kairosu objavlja tudi eseje študentov, je dobrodošla z več 
vidikov, med katerimi je tudi izobraževalni. Ta ponuja bralcu možnost uvida v vlogo, ki 
jo imajo eseji v izobraževanju psihoterapevtov in s tem tudi v specifiko tako modalitete 
kot njenega izobraževalnega koncepta. Zato bom v tem prispevku najprej nakazal te-
meljna izhodišča same modalitete (Gestalt terapija), izobraževalnega koncepta inštituta 
(GiTa), temu ustrezno splošno vlogo esejev in specifično vlogo obeh objavljenih esejev

Temeljna izhodišča modalitete

V mnogovrstnosti znanja in usposobljenosti, potrebnih za psihoterapevtski poklic, 
izstopata dva vidika. Najprej je to poglobljeno obvladovanje teorije izbrane modali-
tete, vendar v splošni povezanosti s terapevtsko izkušnjo. Drugi vidik je posvečanje 
terapevtskemu procesu v ‘tu-in-zdaj’, kjer v izobraževalnem procesu spremljamo edu-
kanta korak za korakom, kako sledi klientu. Govorim o humanistično orientiranih mo-
dalitetah, kjer se bom osredotočil na Gestalt terapijo. 

Tu je temeljna kategorija kontakt. Kontakt kot pogoj za osebno rast v smislu stika 
z nečim novim, je torej tisto, česar se edukant uči: kako ga vzpostavljati, ohranjati ali 
ponovno vzpostavljati, če ga ‘izgubi’. To pomeni, da se terapevt v terapevtski situaciji 
odziva tako, da v odnosu klient za svojo rast ‘dobi’ tisto, kar mu v danem trenutku to 
omogoča. Za to pa ni receptov, ampak se je potrebno subtilno posvečati odnosu s kli-
entom iz trenutka v trenutek in biti fenomenološko pozoren na to, kar se dogaja. Edu-
kant mora najprej vedeti, kaj se v njunem procesu ‘tu-in-zdaj’ dogaja, da ob hkratnem 
vpogledu v celoto lahko ve, kakšne so možnosti odzivanja. To je v učnem smislu pod-
laga za refleksijo dogajanja, njegovega razumevanja in konceptualizacije, kar omogoča 
izbor med več možnostmi odzivov glede na izbrani cilj v posameznem trenutku. Učenje 
gestaltistične psihoterapevtske profesije je tako tudi posvečanje enkratnosti in nepo-
novljivosti vsakega trenutka odnosa s klientom na podlagi uporabe načel in ne učenje 
vnaprej izdelanih metod in tehnik, na kar je opozoril že Resnick:

Kairos 9/4/2015 Prevodi, novice, intervjuji, eseji
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»V Gestalt terapiji je tehnologija najbolj irelevantna stvar, kar jih poznam. Vsak 
Gestalt terapevt bi lahko povsem prenehal uporabljati katerokoli Gestalt tehniko, 
ki je bila kdajkoli uporabljena in bi še vedno lahko prakticiral Gestalt terapijo. Če 
ne bi mogel, bi tudi pred tem v resnici ne prakticiral Gestalt terapije. V resnici bi 
se zgolj postavljal in zapravljal čas z vrečo trikov. Tehnologija je samo orodje in 
orodje se lahko spreminja.«  (Resnick, 1984: 19)

Tehniko razume kot »skrepenelo obliko nečesa, kar je bilo v času nastanka kreativen 
preskok lika v težki situaciji« (prav tam: 20). Tehnika1 torej nastane v konkretni situaciji 
kot eksperiment, ki omogoči kvalitativen preskok; nekaj, kar klientu omogoči izkušnjo 
in raziskovanje nečesa novega za njegovo osebno rast. Kot taka izide torej iz dane situ-
acije in za terapevta pomeni možnost kreativnosti ob spoštovanju temeljnih načel.

Učenje uporabe načel namesto tehnik ter posvečanje enkratnosti in neponovljivosti 
trenutka torej pomeni razvijanje psihoterapevtske avtonomnosti za ‘obvladovanje’ no-
vih in nepredvidljivih terapevtskih situacij (zaradi tistih vidikov človeške narave, ki so 
enkratni in neponovljivi), vendar ob hkratnem poznavanju in razumevanju tistih vidikov 
človeške narave, ki so univerzalni. Kot rečeno, je vse to mogoče na podlagi širokega in 
poglobljenega teoretičnega znanja ter razumevanja in usposobljenosti za prepoznavanje 
procesov in ustreznih odzivov oziroma ravnanja – poleg vsega tistega splošnega in tudi 
konkretnega strokovnega znanja. Vse to ima implikacije tudi za načrtovanje standardov 
in kurikuluma, kar pomeni splošnost v formulaciji ciljev in tistih pričakovanih študij-
skih rezultatov, kjer je to potrebno. Iz opisanega izhodišča modalitete torej sledi tudi 
ustrezna zasnova izobraževanja, ki je naravnana na učenje načel in ne tehnik.

Koncept izobraževanja

Ker eseji sodijo v koncept izobraževanja na premišljen in sistematičen način, je za 
razumevanje smiselno na kratko (več o tem: Kotnik, 2010 in Kotnik, 2013) povzeti bi-
stvene značilnosti koncepta izobraževanja. Jasen koncept, ki omogoča transparentnost 
za udeležene (edukatorji, edukanti, zunanji in notranji ocenjevalci) v izobraževanju, 
je bilo vodilo in izhodišče, ki se kaže kot koristno za vse. Inštitut ima zato edukantom 
namenjen Priročnik (Kotnik in Flajs, 2004) s potrebnimi informacijami, in ga sproti 
dopolnjuje z vsem, za kar se pokaže potreba. Med drugim ima opredeljene splošne cilje 
izobraževanja, ki mu sledijo pričakovani učni rezultati na specifični ravni. To je seznam 
posameznih vrst znanja, ki vključuje tudi proceduralno znanje kot skupno referenčno 
točko za edukante, edukatorje in zunanje ocenjevalce. Ni pa to seznam, ki bi kot vsota 
delov jamčil psihoterapevtsko usposobljenost. 

Naslednji pomemben in delikaten element so kriteriji ocenjevanja. Priročnik izhaja 
iz oblike končnega preverjanja, ki ga sestavljata pisno (študija primera) in ustno pre-
verjanje (na podlagi predvajanja 15 do 20 minutnega avdio ali video posnetka odlomka 
dela s klientom). Kriteriji so formulirani v splošni obliki. Treba je priznati, da so krite-
riji po eni strani pomembni za transparentnost, zlasti za edukante, ki želijo vedeti, kaj 
se od njih pričakuje oziroma po čem bo njihovo delo presojano. Vendar je tudi pri tem 
kontroverznem vprašanju treba ugotoviti, da bodisi želja ali pa zahteva po večji merlji-
vosti ali neke vrste razvidnosti prinese potrebo po podrobnejši razčlenitvi, kar vodi v 
kompromitirani atomizem s svojo behavioristično podlago. 

Rudi KOTNIK 
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Nevarnost, ki bi ob tem nastala, je tudi v prepričanju, da bi bila v takem seznamu že 
zajeta celota in bistvo psihoterapevtske usposobljenosti. Zato je smiselno, da to ‘bistvo’ 
(v kolikor o njem sploh lahko govorimo) ostaja v splošnejši opredelitvi. V primeru Ge-
stalt terapije zajeto v pojmu kontakta kot ključni kategoriji. Sledimo torej načelu, kar 
pomeni, da ta temeljni učni cilj (ki je seveda eden izmed ciljev) formuliramo kot »spo-
sobnost ohranjanja kontakta«. Vodilo je torej načelo, kako izdelati seznam učnih ciljev 
kot učnih rezultatov, ki bi bili pedagoško smiselni, uporabni in bi ohranjali holizem. 
Rešitev težav z razvidnostjo ni le v razčlembi učnih ciljev ali rezultatov, ampak tudi v 
skrbnem razmisleku zasnove in izvedbe izobraževanja. 

Iz vsega navedenega sledi nekaj zelo pomembnega: ker v humanistično orientira-
nih psihoterapevtskih pristopih ni mogoče niti predpisovati niti poučevati posameznih 
tehnik kot spretnosti, kaže zato večjo in sistematično pozornost posvečati strategijam 
poučevanja in učenja in sprotnemu holističnemu spremljanju dela, dosežkov in napre-
dovanju posameznih edukantov. S formalnega vidika zato priročnik omenja posamezne 
oblike poučevanja in učenja (izobraževalne delavnice, delo s klienti, supervizija, osebna 
terapevtska izkušnja, podporna študijska skupina, praksa v ustanovi), vendar je posebna 
pozornost namenjena pristopu znotraj posameznih oblik (posredovanje teorije in disku-
sije, delo v manjših skupinah, supervizirano psihoterapevtsko delo v trojkah, skupinski 
proces, supervizija v živo, individualni študij, diskusijske skupine samih edukantov, 
posebne oblike dela v absolventskem obdobju kot priprave na študijo primera ali ustni 
izpit). To dobi svojo konkretnejšo obliko v razdelavi ciljev in rezultatov po posameznih 
štirih letnikih.2 Konkretne oblike dela z izkustvenim učenjem omogočajo podlago usva-
janja posameznih prvin, ki vodijo k realizaciji ciljev in se na koncu preverjajo s študijo 
primera in posnetkom terapevtskega dela. 

Vloga esejev

Zato je vlogo esejev treba gledati z vidika zgoraj omenjenega: eseji pomenijo tako 
pomembno obliko učenja kot tudi sprotnega preverjanja znanja in usposobljenosti. Zato 
imajo pomembno vlogo na poti k strokovni usposobljenosti kot cilju, kar je predmet 
končnega preverjanja (pisnega v študiji primera) in ustnega končnem zagovoru. Se pra-
vi, da so s tem tudi postopna, sprotna priprava na končno preverjanje. Posamezni trije 
eseji3 skozi vsako leto so torej oblika učenja, ki se nadgrajuje, zlasti s pisnimi povratni-
mi informacijami in so postopno uvajanje in priprava na končno preverjanje. Vsak od 
teh tipov eseja torej zajame specifično področje in za vsako od teh področij so predvi-
dene strategije poučevanja in učenja. Poglejmo to konkretneje. 

Namen teoretičnega eseja je  pokazati razumevanje teorije in pokazati sposobnost 
integracije teorije in osebne izkušnje, problematizacijo obravnavanih pojmov ter vklju-
čevanje različnih pogledov na obravnavano tematiko. Poročilo o supervizirani praksi, 
sposobnost za uporabo supervizije pokazati, kaj se je edukant naučil v superviziji in 
kako je to prevedel v prakso sposobnost refleksije o  določeni temi v daljšem časovnem 
obdobju. Komentar transkripta posnetka dela s klientom pa ima namen razvijati sposob-
nost reflektiranja, konceptualiziranja lastne terapevtske prakse in njenega povezovanja 
z relevantno teorijo. Posebno pomembnost imajo povratne informacije, ki so napisane 
v obliki komentarja, ki po eni strani sledi zgoraj omenjenim kriterijem, po drugi strani 
pa edukantu na holističen način pokaže, kje je trenutno na poti do svoje ga cilja. Tu 
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velja posebej izpostaviti pomembnost spremljanja vsakega posameznega kandidata in 
njegove profesionalne rasti. Vsakdo od edukatorjev in supervizorjev edukanta pozna v 
profesionalnem in osebnem smislu do te mere, da lahko spremlja njegov napredek in 
tista področja, na katerih lahko še raste (growing edges). Konkretno to pomeni, da se 
edukatorji redno sestajajo, zlasti ob oddaji in branju vsakega eseja in se pogovorijo o 
napredovanju in/ali težavah vsakega posameznika posebej. Poseben pomen imajo tudi 
povratne informacije iz rednih anket, ki dajo vpogled v uspešnost pedagoškega proce-
sa in odnosa med edukatorji ter edukanti in s tem omogočajo podlago za spremembe. 
Vodilo izobraževanja je v tem, da se bodoči psihoterapevti učijo svoje dejavnosti na 
podlagi načel. 

Oba tu objavljena eseja sta ‘teoretična’ eseja, kar pomeni, da je njun namen poglo-
bitev v enega od ključnih pojmov Gestalt terapije, kar pripomore k njegovemu razu-
mevanju, uporabi in aplikaciji. Vsak teoretični esej razširi obseg pojmov, s katerimi je 
mogoče razumeti dogajanje v posameznikovem procesu oziroma v njegovem odnosu z 
drugim. Povedano malo drugače: poglobljeno ukvarjanje s pojmi nudi možnost, da je 
z njimi mogoče suvereno ‘zajeti’  realnost. Naslednji korak, ki je postopno sestavni del 
izobraževanja in tako tudi učni cilj, je kritično mišljenje, kar pomeni zavedanje različnih 
načinov razumevanja pojmov in ugotavljanje morebitne kontroverznosti v obravnavani 
literaturi.  

Ob pazljivem branju obeh esejev smo zdaj lahko pozorni, kako in do kakšne mere je 
v njih realiziran temeljni namen, se pravi, kje sta na poti do končnega cilja.  Kot lahko 
opazimo, oba kažeta uspešno povezovanje osebne izkušnje in teorije in s tem tudi de-
monstrirata poznavanje in razumevanje teorije kot tudi zmožnost uporabe v povezavi 
z lastno izkušnjo. Temeljit študij, razmislek o samih pojmih je navzoč v obeh, posebej 
pa velja izpostaviti kritično razmišljanje. Oba eseja sta bila napisana v drugem letu 
izobraževanja. 

Slika 1: Grafična ponazoritev koncepta in poti do njegove realizacije – kako 
posamezne prvine pripomorejo k realizaciji zastavljenih ciljev (več o tem tudi v 
Kotnik, 2010). 
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Iz grafične ponazoritve (slika 1) je razviden tako celoten koncept kot tudi poti do 
njegove realizacije, tj. kako posamezne prvine pripomorejo k realizaciji zastavljenih 
ciljev. Kaže na profesionalno usposobljenost kot končni cilj, ki ga preverjamo s študijo 
primera, ki preverja usposobljenost za delo s klientom skozi daljše obdobje in ustnim 
zagovorom, ki vključuje poslušanje kratkega avdio ali video posnetka in komentiranje 
prepisa posnetka tega dela s klientom. Vsak izmed treh tipov eseja torej zajame en vidik 
celote. 

Preverjamo usposobljenost in zato nas zanima, kakšna je ta pot do nje in kako lahko 
vsak posamezni esej k temu pripomore.

Opombe
1 Kot primer  lahko omenimo znano in v geštaltistični psihoterapiji danes le še redko 
uporabljano tehniko praznega stola, ki je služila le za ozaveščanje internaliziranih dia-
logov oziroma internaliziranih pomembnih oseb, nikakor pa ne za treniranje dialoga z 
realnimi osebami. Ko so jo kot tehniko začeli uporabljati neodvisno od načel, je izgubila 
svoj prvotni smisel in lahko razumemo, zakaj so jo Gestalt terapevti nehali uporabljati. 
Imeli pa so tudi druge razloge, saj so med drugim ugotavljali, da klient, ki se 'pogo-
varja' s praznim stolom, ni več v kontaktu s terapevtom ali, drugače povedano, da ta 
tehnika ovira dialoški pristop.

2 Za profesionalno rast sta pomembna postopnost in začetek. V prvem letu je poglavitni 
cilj na videz zelo preprost: seznanjanje s temelji Gestalt terapije na način, pri katerem 
je v ospredju osebna izkušnja Gestalt terapije, vendar gredo edukanti skozi intenziven 
osebni proces ob hkratnem zelo poglobljenem študiju teoretskih virov, 'prežvekovanju' 
le teh in poskusom relevantno misliti osebno izkušnjo v smiselnih teoretskih terminih 
Gestalt terapije. »Po prvem letu zato od edukantov pričakujemo, da bodo demonstrira-
li osnovno znanje, razumevanje in uporabo temeljnih in elementarnih pojmov Gestalt 
terapije« in da bodo »demonstrirali zmožnost razpoznavanja procesa in zmožnost raz-
ločevanja med vsebino in procesom« (Kotnik in Flajs, 2004: 15).
 
Zato je v treh esejih njihova naloga le povezava teorije in osebne izkušnje. To za njih 
pomeni zgoraj omenjeno postopno usvojiti, za edukatorje pa spremljati jih na tej poti in 
jim z ustrezno povratno informacijo stati o strani.

3 Četrti esej, ki ni del formalnega preverjanja, je osebni dnevnik, katerega namen je 
refleksija osebnega in strokovnega napredovanja.
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Eva NOVAK    

Vse vrste konfluence ali pa je čas za nov têrmin? 

All types of confluence or is it time for a new terminology?

Spomnim se ene svojih prvih osebnih terapij, zelo kmalu po končanju dolgoletnega 
partnerskega razmerja, ko mi je terapevtka mimogrede omenila konfluenco. Seveda mi 
takrat sam têrmin ni kaj dosti pomenil, se mi je pa vtisnil v spomin. In sicer kot nekaj, 
kar je »nevarno« zame in za moje blagostanje, saj je prav tak – konfluenten – odnos v 
veliki meri pripeljal do točke, ko nisem znala drugače, kot da ga prekinem. A ima, kot 
kaže, tudi znotraj geštaltističnega pristopa konfluenca več različnih pomenov in se če-
dalje močneje – kot izpostavim tudi v zaključku – kaže potreba po ločevanju med njimi 
in morebitni vpeljavi novih pojmov. 

Konfluenca (lat: confluentia) izhaja iz geografskega pomena združiti dve ali več 
vodnih teles (tokov, rek idr.) v eno. Neposreden prevod bi tako bil »sotočje«, a je v 
primeru uporabe z geštaltističnega vidika ustreznejši prevod »zlitje«. Na žalost pa se 
pojma v slovenščino ne prevaja in se znotraj stroke uporablja izraz »konfluenca«. To 
sicer pripomore k boljšemu razumevanju v geštaltističnem jeziku na mednarodni ravni, 
hkrati pa se sam pristop s tem še nekoliko izolira in oddalji od morebitnih drugih po-
gledov na – v temelju – enak pojav (»zlitje« v npr. psihologiji ega in teoriji objektnih 
odnosov, Žvelc, 2011).

Perls, Hafferline in Goodman (1951: 118) delijo konfluenco na zdravo in nezdravo 
obliko. Njuna ključna razlika je v o(ne)mogočanju kontakta. Zdrava oblika konfluence 
je namreč integralni del kontaktnega cikla. Faza polnega kontakta se zaključi prav z za-
dovoljitvijo potrebe in združitvijo (»zlitjem«) figure z ozadjem. Posameznik je povsem 
»v« aktivnosti, figura se združi v eno z ozadjem. O nezdravi konfluenci pa lahko go-
vorimo, kadar »ohranjanje le-te postane način preprečevanja kontakta« (Perls in drugi; 
1951: 118). Eden izmed mojih primerov je konfluenca z introjektom »ljudje so nevar-
ni«, ki ni bil pravzaprav nikoli izrečen, a z vsemi starševskemi »pazi«, »izogibaj se«, 
»ne druži se s tujci« in podobnimi je bil moj zaključek dolga leta prav tak – »ljudje so 
nevarni«. Tesnoba na nepoznanih krajih, povečano bitje srca, kadar se je na avtobusni 
postaji kdo približal, ipd. so bili vse znaki konfluentnosti s takšnim introjektom. Podob-
no je z nekaterimi navadami. Še danes se spomnim, ko sva, zdaj že dolgo tega, s fantom 
prvič skupaj obešala perilo pri njem. Kako temeljit in učinkovit postopek je imel on 
in kako sem jaz le čim hitreje vrgla mokra oblačila na stojalo. Ko mi je predlagal svoj 
način, sem začutila močan odpor in jezo nanj. Bila sem konfluentna s starši, ki so me 
tega naučili. Niti malo nisem zmogla videti učinkovitosti novega in uporabnejšega na-
čina obešanja. Prav pojav takšnih čustev naj bi po besedah Perlsa in sodelavcev (1951: 
120) predstavljal tipičen znak nezdrave konfluence. Peter Philippson (1998) poudarja: 
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»Iz knjige Perlsa in sodelavcev je jasno, da osnova za nevrozo ni prekinitev kontakta, 
temveč izguba ego funkcij, t.j. izguba lastništva in možnosti izbire znotraj procesa kon-
taktiranja ali prekinitev.« Ključno pri določanju procesa (nezdrave) konfluence je torej, 
ali ima posameznik občutek možnosti izbire in ali je odločitev zavestna. Če lahko na 
oboje odgovorimo z »ne«, govorimo o (nezdravi) konfluenci. 

Perls in sodelavci (1951: 451) opredelijo nezdravo konfluenco kot izgubo ego funk-
cij v točno določenem delu kontaktnega cikla - v predkontaktni fazi. Gre za nekakšno 
»plodno praznino«, kjer je figura še zlita z ozadjem in ob implicitni ali eksplicitni prepo-
znavi potrebe vodi v fazo kontaktiranja. Znotraj tega procesa se pojavi vznemirjenje in 
kadar je le-to premočno, lahko vodi do represije, tj. potlačitve potrebe izven zavedanja. 
Gre za proces nezdrave konfluence, kjer ni mej, ni zavedanja in vse ostaja v ozadju 
(Perls in drugi, 1951: 451). Gre za nekakšno »oklepanje na ne-zavedanje, kot da bi novo 
vznemirjenje iztrgalo predhodno zadovoljstvo doseženega vedênja. Toda, ker je bilo to 
predhodno vedênje že doseženo in še to iz navade, ne obstaja zavestno zadovoljstvo v 
njem, ampak zgolj občutek varnosti.« (Perls in drugi, 1951: 451). 

Perls in sodelavci (1951: 119) v nadaljevanju omenjajo celo, t. i. patološko kon-
fluenco, kot »… situacijo, kjer se nekoč diferencirani in ločeni sestavni deli ponovno 
združijo in z nadaljnjo izolacijo od nove izkušnje tako tudi ostanejo. To veže energijo 
– dobesedno zveže dejansko in potencialno aktivnost – obeh delov tako, da nimata 
več nadaljnje funkcije za organizem.«  Takšna konfluenca se lahko nanaša na situacijo, 
vlogo, celo introjekte (glej zgoraj) ali pa na drugo osebo. Primer slednje bi bila tudi 
konfluenca v partnerskem odnosu, ki se je neposredno dotaknejo tudi Perls in sodelavci 
(1951: 121). Poudarijo namreč še eno pomembno razliko med kontaktom in konfluenco, 
namreč »[…] kontakt vodi v vznemirjenje in rast, konfluenca v rutino in stagnacijo. Ka-
dar sta partnerja v kontaktu, ne le spoštujeta raznolikost mnenj, okusov in odgovornosti, 
temveč tudi aktivno sprejemata vznemirjenje, ki vznikne ob nestrinjanjih.« 

Izrazito bolj oziroma zgolj interpersonalna pa sta Polster in Polster (1974: 92), ki se 
konfluence kot dela kontaktnega cikla niti ne dotakneta. Omenita jo predvsem z vidika 
partnerskega odnosa, ko povzameta možne »izhode«, kadar posameznikovo vlaganje 
energije v okolje (npr. partnerski odnos) ne izpolnjuje njegovih potreb. Takrat posame-
znik svojo energijo preusmeri na način, ki mu onemogoči kontakta polno interakcijo z 
okoljem, kar postane njegov način preživetja. Konfluenten način zahteva najmanj vlo-
žene energije, saj se posameznik enostavno »prepusti toku«, četudi to morda ni smer, 
kamor bi si želel iti, a ga še vedno najmanj »stane«. Kot poudarjata Polsterja (1974: 93), 
je konfluentno razmerje moč prepoznati prav po pogostih občutkih krivde in zamere. 
Zanimivo je, da se dandanes têrmin »konfluenca« uporablja laično predvsem v tem 
– interpersonalnem – pomenu. Vsekakor pa bi tudi tu veljalo poiskati vzporednice na 
intrapersonalni ravni delovanja in morebiti celo poiskati ustreznejši izraz.  

Dalje, Perls in sodelavci (1951: 121) poudarjajo, da si »[…] oba partnerja znotraj 
konfluentnega razmerja niti predstavljati ne moreta kakršnihkoli drugih nasprotovanj 
mnena ali vedenj kot le momentarnih, začasnih.« To se sklada tudi z zgoraj napisanim 
izgubljenim občutkom lastnih želja, idej, mnenj. Spomnim se situacije, ko sva takrat s 
fantom sodelovala v nekem projektu, ki je trajal nekaj tednov. Sprva sva bila oba pri-
pravljena sodelovati in radovedna glede novih izkušenj, nekje na polovici projekta pa 
je on spremenil svoje mnenje. Ni ga več zanimalo, našel je kopico argumentov, zakaj je 
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vse skupaj nesmiselno. Prišlo je torej do začasnega nestrinjanja. Zdaj, ko se tega spo-
minjam, kar stežka verjamem, kako z lahkoto sva spet vzpostavila najino konfluenco in 
se utopila v novem strinjanju. Njegovi argumenti so v hipu postali tudi moji, motivacija 
za dokončanje projekta me je povsem minila, a nekakšna (konfluentna) harmonija je 
bila znova vzpostavljena in to je bilo tisto, kar sem potrebovala. Vsaj občutek je bil tak. 

Jean-Marie Robine (2011: 179) v svojem intervjuju poudari, da se je sam koncept 
konfluence močno spreminjal tekom let in da trenutni pogled nanjo ni povsem enak 
tistemu, ki sta ga v samih začetkih razvoja geštalt psihoterapije imela Perls in Goodman. 
Dandanes mnogi geštaltisti, vključno z Lynne Jacobs (1981), opredelijo konfluenco kot 
en pol dimenzije kontaktiranja, nasproti kateremu je izolacija. (Polster in Polster (1974: 
95) sta, denimo, nasproti konfluenci postavila kontakt). Nevarnost srečanju predstavlja 
tako konfluenca, medtem ko v izolaciji srečanje z drugo osebo ni mogoče. Vselej torej 
obstaja tveganje, kadar se premikamo proti kontakta polnemu srečanju z drugo osebo. 
Obstaja tveganje, da bo posameznik v srečanju z drugo osebo požrt. Philippson (2012: 
139) nadaljuje, da je »[…] konfluenca proces omejevanja zavedanja zgolj na okolje in 
izguba zavedanja sebe; izolacija pa ravno obratno, omejevanje zavedanja na sebe in 
izguba zavedanja okolja«. Konfluenco celo opredeli kot ekstremno obliko introjekcije, 
kjer je bilo okolju dovoljeno, da zakrije tako zavedanje sebe kot kontakno mejo. 

In prav s to definicijo – s tem poudarkom na (ne)zavedanju sebe – se pojavi moja 
ključna kritika  »konfluence« kot poimenovanja za toliko različnih procesov in faz. Če 
je ključno, da se v procesu konfluence izgubi zavedanje sebe, potem je nujno potrebno 
zgoraj omenjeno »zdravo konfluenco«, kot posledico polnega kontakta, nadomestiti z 
novim têrminom. Philippson (2012: 138) v svojem najnovejšem delu sicer omenja 
t. i. skrivnostni občutek »enosti z vesoljem« in ga kritično loči od konfluence s ključno 
razliko – »zavedanje sebe ni izgubljeno, temveč okrepljeno; jasnost ni izgubljena, tem-
več pridobljena.« Vendar iz njegovega teksta, predvsem zaradi uporabe besedne zveze 
»skrivnostni občutek«, ni povsem razumljivo, ali gre za zgoraj omenjeno fazo polnega 
kontakta ali morda redke občutke ljudi, pogosto med meditacijo, ki dosežejo  »enost 
z vesoljem«. V vsakem primeru se nagibam k temu, da to velja tudi za zaključno fazo 
polnega kontakta, torej združitev figure z ozadjem. Četudi gre za »zlitje«, se zaveda-
nje sebe s tem okrepi in jasnost pridobi. Menim, da je to pomembna razlika, ki kliče 
po vpeljavi novega pojma. Morda je temu še najbližje skovanka »integrativni flow«, 
kjer »integracija« poudari združitev ločenih elementov v harmonično celoto, »flow« pa 
poudari pretočnost, podobno kot konfluentno »zlitje«, a s pomembno razliko. Piko na i 
doda tudi Csíkszentmihályijeva (1990) vpeljava tega koncepta na področje psihologije, 
kjer ga opredeli kot popolno vključitev in vživljanje v proces aktivnosti z ohranjenim 
občutkom sebe. 

Geštalt psihoterapija se razvija in s tem tudi izpopolnjuje, dopolnjuje in nenazadnje 
spreminja. Pomembno pa se mi zdi, da se prvotno uporabljene têrmine konsistentno 
uporablja. Vsakršna nova spoznanja, ideje in dognanja so seveda dobrodošla, a hkrati 
zahtevajo tudi nove izraze (primer »profleksija«). Menim, da bi bila takšne osvežitve 
potrebna tudi »konfluenca«. 

Vse vrste konfluence ali pa je čas za nov têrmin?
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Dialog: Buber in Gestalt terapija

Dialogue: Buber and Gestalt therapy

Prepusti se in začuti.                             
(angl. Lose your mind and come to your senses)

Fritz Perls

Uvod

V tem eseju sem sprva hotela pisati o razlikah med Bubrovim pogledom na dialog in 
dialoškim odnosom, na katerem sloni Gestalt terapija. Po študiju Bubra in gestaltistične 
literature pa me je vse bolj prežemal evforičen, skoraj metafizičen občutek, da je Bu-
ber v pisanju zaobjel vse, kar se po mojem mnenju o človeku kot duhovnem bitju z 
besedo zaobjeti da. Menim, da ni razlik med njim in Gestalt terapijo, le poudarki so na 
drugih mestih. V Gestaltu je poudarek na zavedanju (npr. Perls, Hefferline, Goodman) 
in kontaktu (I. From, Polsters),  Bubrov »odnos« pa vsebuje eno in drugo in še veliko 
več. Bubrovo pisanje je v meni močno zazvenelo, zato sem ga brala počasi, skoraj pi-
kolovsko in strnjeno povzela tisto, kar mi je bilo najpomembnejše, razumevanje tega pa 
sem podkrepila s svojimi izkušnjami. Vse napisano je nastalo pred petimi leti, v drugem 
letniku študija Gestalt terapije.  Kot v nekakšen  odmev na ta esej sem zaključku dodala 
še svoj današnji pogled na to, v tistem času tako pomembno mi, temo.

JAZ - TI, JAZ - ONO

Buber (1999: 7) pravi, da je človekov jaz dvojen zaradi dvojnosti dveh temeljnih 
besed, ki ju izreka. Prva je besedna dvojica JAZ-TI, druga pa JAZ-ONO (prav tam). 
Kraljestvo ONEGA, ki mu pripada svet kot izkustvo, sestavljajo dejavnosti, katerih 
predmet je nekaj: nekaj zaznam, občutim, si predstavljam, hočem, mislim itn. in je 
vezan na prostor in čas (Buber, 1999: 8). Kjer pa se izreka TI, tam ni nobenega nekaj, 
temveč je tisti, ki izreka TI v odnosu - je udeležen pri dejanskosti, ki je dejavnost (Bu-
ber,1999: 54).

Temeljna beseda JAZ-TI torej ustvarja svet odnosa, ki pa ni vezan na prostor in čas, 
je v sedanjosti (Buber, 1999: 28). Trenutki TIja so kakor čudovite lirično-dramatične 
epizode, zapeljive in očarljive, vendar te silijo v skrajnost, rahljajo preizkušene stike, 
puščajo za sabo več vprašanj kakor zadovoljstva in nezgrešljivo rešetajo človekovo 
gotovost (Buber, 1999: 32).
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Jacobsova (1989: 3) piše o nevarnosti simbolične smrti v odnosu JAZ-TI, saj se meje 
med udeleženima tanjšajo in lahko pride do konfluence, po kateri navadno nastopi še 
večja izolacija.  A Buber verjame, da izkušnja simbolične smrti vodi v izkušnjo sim-
boličnega ponovnega rojstva (Jacobs, 1989: 5). Jacobsova (1989: 2) doda, da je odnos 
JAZ-TI začasen in da se obe stanji izmenjujeta in služita druga drugi kot ozadje.

Buber (1999: 19) pove še bolj dramatično: »Vzvišena otožnost naše usode je v tem, 
da mora vsak TI v našem svetu postati ONO  […] Tisto pravo zrenje je kratkotrajno […] 
Naravno bitje, ki se mi je šele ravnokar v skrivnosti vzajemnega delovanja razprlo, je že 
spet postalo opisljivo, razstavljivo, uvrstljivo, presek raznoterih zakonitosti.«  

Vendar ravno ta težnja po vračanju »v prvino, iz katere je izšlo«, daje bivanju smisel 
(Buber, 1999: 35). Brez ONEGA človek ne more živeti, a kdor živi samo z njim, ni več 
človek (Buber, 1999: 32).

Vse resnično življenje je srečevanje. JAZ postajamo le ob TIju in ko postajam JAZ, 
izrekam TI (Buber, 1999: 14). Odnos je medsebojnost – ontologija vmesnega (angl. on-
tology of the between) (Friedman, 1990: 13) ali eksistencialno zaupanje (angl. exsisten-
tial trust) (Jacobs, 1989: 2).

JAZ, ki  ima  že »vrojeni TI« (težnja k odnosom je nekaj prvobitnega), se mora 
najprej soočiti s samim seboj, izločenim, z zavestjo JAZA, da bi poslej v zavedanju 
samega sebe vzpostavljal odnose (Buber, 1999: 26, 28). Odnos lahko obstaja tudi, če 
človek (drevo, karkoli), ki mu izrekam TI, v svojem izkustvu tega ne zazna (Buber, 
1999: 12). Friedman (1990: 15) pravi, da je to tisto, kar nas loči od živali in nas dela 
osebnosti in da je pristna subjektiviteta dinamična: nihanje jaza med oddaljevanjem od 
in približevanju k odnosu. Vsak dejanski odnos v svetu se izpolnjuje menjaje kot ak-
tualnost in latentnost, vsak posamezni ti se mora zabubiti v ono, da lahko spet na novo 
vzleti (Buber, 1999: 82). Uravnoteženost te dinamike je temelj zdravega in kreativnega 
življenja (Jacobs, 1989: 2).

Dialog

Odnos je dialog. In v odnosu med ljudmi dialoško ni omejeno na občevanje ljudi 
med seboj, pač pa je »zadržanje« (to razumem kot naravnanost) ljudi drug do drugega, 
ki se šele v njihovem občevanju prav oblikuje (Buber, 1999: 118,119).

Dialog lahko obstaja tudi brez govora, a je z njegovim obstojem zares neločljivo 
povezano vsaj eno: medsebojnost notranjega dejanja, medsebojne naravnanosti (morata 
se obrniti drug k drugemu) (prav tam). Meje možnosti dialoga so meje ozaveščanja, ki 
je način dojemanja: ko se »ozavestiš«, da si nagovorjen (ne le s strani človeka) in da 
nagovor terja odgovor (Buber, 1999: 121).

 
Pravi dialog je tisti, kjer se udeleženci dojemajo v njihovem bivanju in bistvu. Med 

njimi se torej vzpostavi živa medsebojnost (Buber, 1999: 131). V dialoškem življenju 
človek z ljudmi, s katerimi ima opraviti, zares pride v stik, je zanje prisoten, se podari 
(Buber, 1999: 132, 151). Človek mora za dialog imeti izhodišče v sebi, mora biti pri sebi 
in se spreminja iz posameznika v osebo prav v izkušnjah dvogovora (prav tam).
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Buber (1999: 220, 226) še doda, da je za vznik pristnega pogovora  glavni pogoj to, 
da vsakdo svojega sogovornika jemlje kot ravno tega človeka, ga sprejme z vso njegovo 
bistveno drugačnostjo. To ne pomeni, da bi se morali v vseh pogledih strinjati, pač pa 
gre za to, da sprejmeš osebnega nosilca prepričanj v vsej njegovi konkretnosti (iz katere 
je zraslo njegovo prepričanje) in ga potrdiš kot stvaritev. Pritrdiš mu kot osebi in se ga 
ozavestiš - zaznaš njegovo celovitost kot osebo, ki jo določa duh (prav tam).

Buber (1999: 221) tudi pravi, da je pomembno, da kot terapevt ostaneš na tleh, stva-
ren in se z domišljijo zavihtiš v klienta in ga ponavzočiš (angl. inclusion, it is a concrete 
imagining of the reality of the other while still holding on to her own experience (Fried-
man, 1990: 23)), kot enkratno, celotno, prav to osebo (Buber, 1999: 226). To pomeni, da 
si do neke mere konkretno predstavljaš, kaj drugi misli, čuti in si želi (Friedman, 1990: 
23). To ni isto kot empatija, pri kateri sebe pustiš ob strani, zaradi ponavzočanja druge-
ga, ampak gre tu za to, da je oseba, ki ponavzoča, hkrati v sebi in v drugem (prav tam).

Seveda pa je od njega odvisno, ali bo prišlo do pravega pogovora, do medsebojnosti, 
ki postane govorica (Buber, 1999: 219). »Do dialoga pride preko milosti« (angl. dialo-
gue comes by grace), Friedman (1990: 18) citira Bubra.

Pomembno je tudi, da mora v dialogu vsak zastaviti sebe, kar pomeni, da mora biti 
voljan brez pridržka in odlašanja zmerom povedati, kaj misli o predmetu, o katerem je 
govor. Kdor ne more biti do slehernega, ki se z njim sreča, neposreden, je njegova pol-
nost prazna (Buber, 1999: 133).

Taka nezadržnost pa je pravo nasprotje gostobesednosti, saj gre za to, da preudariš o 
upravičenosti in načinu, na katerega boš povedal, kar imaš povedati. Temu se pridružuje 
premagovanje videza, saj  takoj, ko te obvladuje misel na to, kako deluješ kot govorec, 
postajaš uveljavljajoči se jaz in pogovor postane mimobežen (Buber, 1999: 226, 227).

Živ medsebojen odnos vključuje čustva, vendar ne izvira v njih (Buber: 1999, 39). 
Je izključnost in dejanskost in »...tako človek lahko pomaga, zdravi, vzgaja, dviga, od-
rešuje.« (Buber, 1999: 17) Je zdravilen proces, s katerim lahko človek obnovi odnos do 
sveta (Jacobs, 1989: 3).

Dva primera JAZ - TI trenutka

Ko mi je terapevt rekel TI

Zgodilo se je na eni mojih terapij. Kot običajno sem veliko govorila. Ne vem več, 
o čem. Terapevt  me je nekaj časa mirno in pozorno poslušal, kmalu pa me je začel 
ustavljati. Iz svojega »zagona« se običajno ne dam kar tako vreči, še posebej, če se mi 
zdijo terapevtovi odzivi nepristni, naučeni, tokrat pa se mi je zdel terapevtov odziv po-
polnoma na mestu. Tako bistro se je vpletal, da so se mi od občudovanja razširile zenice. 
Dobila sem občutek, da me nekdo res sliši in ob tem še sprejema.  Preplavila me je topla 
vznesenost. Takrat se je zrak med nama zgostil. Ostala sva le midva, vse ostalo v sobi 
je izginilo. Začela sem rahlo drgetati in trudila sem se še naprej govoriti, a mi je beseda 
zastajala v grlu. Zavedla sem se sebe, svojega telesa in njega na drugi strani, barve nje-
govih oči, celega. Vem, da sem si kar naenkrat močno želela objeti ga. Nekakšni zračni 
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prameni, obarvani rahlo vijolično, so vzvalovali med nama in meje mojega telesa so 
izginjale. Hotelo me je raznesti. A trajalo je le hip, saj sem se hkrati strahotno ustrašila, 
ne vem česa, vsega, da me bo posrkalo vanj. Ne, sem si rekla, ne smem! Hitela sem se 
sestavljati. Šlo mi je na jok, ki sem ga skušala skriti za kislim nasmeškom. Nisem mu 
povedala. Odbrzela sem domov, vsa zmedena. A ta zmedenost je bila zdaj prijetna, topla 
in bila sem tako lahka. Ni se več ponovilo, pa sem si res želela, da bi se.  Nemara se zato 
ni. Zdaj vsaj vem, da je možno.

Ko sem terapevtki rekla TI

Delo z mojo terapevtko na osebni terapiji se mi je do nedavnega (do študija Bubra) 
zdelo vse slabše v smislu, da se nikamor ne premakneva. Vse bolj, iz ure v uro, se mi je 
zdelo, da preveč govorim, pripovedujem o stvareh, za katere sem kasneje vedno ugoto-
vila, da niso bistvene. Govor je moj beg pred občutenjem česarkoli in način samopotr-
jevanja, ki pa me v resnici nikoli ne zadovolji. Tega nisem vedela, sem pa slutila. Vso 
krivdo za »nenapredek« sem vse bolj pripisovala terapevtki. Kar naenkrat se mi je zdela 
premlada zame, nenačitana, premalo občutljiva, skratka, precej neprimerna. To sem ji, 
potem ko sem se opogumila, na lep način tudi povedala. Ker ni bilo večjega učinka, 
sem nameravala stvari priti do konca tako, da sem sklenila svoj »lep način« preobraziti 
v odkrit napad, pa da vidim, kaj bo. A ravno takrat sem zagnano prebirala Bubra in ko 
sem prišla na terapijo, je vsa moja strategija padla v vodo. Obsedela sem in terapevtko 
prvič res pogledala in bila je nova! Nova v smislu, da sem jo nemara prvič videla tako, 
kot je, brez svojega projekcijskega filtra, brez pregrade, ki sem jo postavila med naju. 
Zdela se mi  je cela, pristna in vem, da sem takrat do nje prvič vzpostavila odnos. In 
delali sva dobro!

Razmislek o obeh izkušnjah

Po mojem mnenju se je v obeh primerih vzpostavil odnos. V prvem je šlo za terapev-
tovo sprejemanje, potrditev in ponavzočanje mene, kar je vodilo v odnos, posledično v 
konfluenco s terapevtom, potem pa v strah pred »izničenjem«. Ne vem, kako bi rekla 
razpletu: nekaj med simboličnim rojstvom in simpatično  zaljubljenostjo v terapevta?

Drugi primer pa lahko na kratko povzamem s pomočjo Jacobsove (1989: 4),  ki 
pravi, da v primeru, ko klient reče TI terapevtu, s tem dejansko omogoči terapevtu, da 
vstopi v odnos.

Terapevtski odnos

Po opisu izkušenj, ki se obe nanašata na delo s terapevtom, se lahko navežem še na 
en Bubrov pogled, ki se tiče ravno terapevtskega odnosa.  Pravi, da je poleg odnosa 
učenec-učitelj tudi odnos terapevt-klient tak, da se ne more razviti do polne vzajemnosti 
(Buber, 1999: 104). Terapevt, ki hoče pripomoči k preroditvi zakrnelega osebnostnega 
središča klienta,  mora nenehno stati ne le na svojem polu dvopolnega odnosa, temveč s 
pomočjo ponavzočanja tudi na drugem polu in izkušati učinkovanje svojega delovanja. 
Bi se pa zdravilni odnos končal v trenutku, ko bi se klient s svoje strani trudil s ponav-
zočanjem (z zaobjetjem). »Zdravi in vzgaja lahko samo tisti, ki živi v neposrednem 
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soočanju, a je vendar odmaknjen.« (Buber, 1999, 105, 106)

Zaključek

Zaradi Bubra sem v celoti spremenila pogled na odnose in predvsem na smisel 
življenja. Vedno me je vleklo med ljudi, a zaradi nezadovoljstva s seboj v odnosih (za 
katere zdaj vem, da predvsem zaradi mene to v veliki meri sploh niso bili) sem se posto-
poma od ljudi vse bolj odmikala. V tem sem tudi videla smisel in edino pot, ki vodi do 
Boga. A Buber me je prepričal, da je budna naravnanost na odgovornost (da moreš dati 
odgovor) do vsega, kar te sreča, edino resnično in smiselno!

Epilog

Tako navdušen zaključek sem torej napisala pred petimi leti. Še danes se spo-
mnim občutkov, ki so me prežemali, ko sem študirala Bubra: občutki zgoščenosti, 
upočasnjenosti, večje neposrednosti in manjše razpršenosti. In če je bilo do takrat pred-
vsem veliko mene, drugi in drugo pa so bili le zunanji sprožilci reakcij v mojem svetu, 
se je takrat moje dojemanje prvič obrnilo tudi na ven in iz opazovalke same sebe sem 
začela z radovednimi očmi gledati vse okrog, predvsem ljudi in jih celo videti. Ta iz-
kušnja je bila zame tako nova in blagodejna, da je postala eden močnejših temeljev, ki 
me osmišljajo in ki so do sedaj zdržali vse težke in neprijetne življenjske preizkušnje. 
Vsakokrat ko me zaradi različnih razlogov vleče v »brezsmiselnost«, nekje v sebi začu-
tim, da »odnos« je smiseln, da sem jaz zaradi »odnosa« smiselna in da je zato vredno 
počakati, potrpeti.

Lahko torej rečem, da moje navdušenje nad Bubrom z leti ni popustilo, kvečjemu se 
je poglobilo.  Ker sem v odnosih vedno hrepenela po »nečem več«, mi je pa »tega« še 
vedno premalo.
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Maruša GREŠAK    

Kakor si postelješ, moraš tudi spati: refleksija na animirani 
film Signe Baumane Kamenje v mojih žepih

You’ve made your bed, now you must lie on it: reflecting on 
the animated movie of Signe Baumane Rocks in my pockets

Animirani celovečerni prvenec latvijske umetnice Signe Baumane z naslovom Ka-
menje v mojih žepih je, kot pravi avtorica, komedija o depresiji. Je tudi izjemno na-
tančna analitična pripoved o rušilni moči zamolčanih družinskih tragedij in o pogubnih 
posledicah, ki jih s sabo prinašata tabu in stigma.  Avtorica nam skozi pripoved o svo-
jem življenju ter življenju in smrti svoje babice in sestričen mikroskopsko približa, kaj 
pomeni živeti z duševno boleznijo. Vendar s svojim pripovednim načinom preseže goli 
opis in razlago bolezni.  Film je prežet s humorjem in ganljivostjo, kljub konstantnemu 
zumiranju doživljanja bolečine, ujetosti, depresije in želje po smrti junakinj pa se pov-
sem izmakne morbidnosti.

Skozi film avtorica raziskuje svojo preteklost in gledalcu počasi razkriva mrežo od-
nosov, družinske dinamike in dogodkov, ki so jo oblikovale v to, kar je danes – v pro-
duktivno umetnico, ki trpi za manično depresijo. Zgodbo začne s svojo babico Ano, 
kateri posveti večji del filma.

Ana je bila lepa, pametna in perspektivna deklica. Doma so bili revni, a oče kljub 
temu s pomočjo sosedov zbere denar, da ji omogoči šolanje na univerzi. Ko konča štu-
dij, se zaposli pri zaletavem podjetniku Indulusu. Zaljubita se in si ustvarita družino. 
Vendar se sanje o čudovitem življenju hitro razblinijo. Z družino, ki je kmalu po poroki 
štela deset članov, se preselijo iz Rige na podeželje. Nastopi vojna in družina strada. In-
dulus se razglasi za prestarega, da bi pomagal pri dnevnih opravilih in tako mora celotno 
fizično delo prevzeti Ana. Ob večerih vsak dan stoji ob oknu in hrepeneče zre v daljavo. 
Ljubosumni Indulus je prepričan, da hrepeni po drugem moškem, a v resnici se Ana 
spogleduje s smrtjo – in to dobesedno. V filmu željo po smrti predstavlja sivkast hibrid 
povodnega moža in kače, ki jo ob težkih življenjskih trenutkih zapeljivo gleda in jo vabi 
v svoj objem. Na prvi pogled je ta hibrid odbijajoče hladen, a njegovi klici so mikavni, 
njegovo obnašanje pa je olikano in zaupanja vzbujajoče.

Ano preganja preteklost. Zdi se, da jo je brezizhodna usoda revščine, pred katero je 
enkrat že zbežala, ponovno ujela. Avtorica nam skozi izjemno ostroumne prispodobe, ki 
jih lahko na tako duhovit in globoko razumljiv način poda le animacija, približa Anino 
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duševno stanje ter neizmerno stisko, osamljenost in determiniranost, ki jo doživlja. 
Dolgo časa Ana nima privilegija, da bi sledila vabljivemu hibridu – skrbeti je morala 
namreč za svoje otroke. Gledalec pride ob tem do spoznanja, da avtoričina babica prav-
zaprav ni bila obsojena na samomor. Bila je obsojena na življenje, ki pa je bilo le golo 
životarjenje, brez vsakršne svobode, radosti in smisla. Imela je osem otrok, in s tem 
odgovornost, zaradi katere samomor kot edino odrešenje zanjo dolgo časa ni bil mogoč. 
Ko ji uspe vse otroke spraviti na šolo, končno lahko sledi svojemu hrepenenju - želji po 
smrti. Končno se osvobodi.

Podobno kot Ana tudi avtoričini sestrični Miranda in Linda doživljata močno no-
tranjo disonanco. Prva je umetnica, ki zaradi zanemarjanja svojih sanj na račun za-
dovoljevanja potreb in pričakovanj drugih - tako kot Ana - zaključi svoje življenje s 
samomorom. Druga sestrična - lepa, hladna in obetavna študentka medicine - pa zaradi 
razočaranja, ker življenje ne poteka po njenih natančno zastavljenih tirnicah, doživi 
živčni zlom in si nikoli ne opomore. Tisto, kar je bilo skupno v življenju vseh treh pro-
tagonistk, je bilo globoko pogrešanje pristnih medosebnih odnosov, ki so nujno potrebni 
za ohranjanje duševnega ravnovesja.

Ob gledanju filma se mi je vedno znova postavljalo vprašanje: ali so bile filmske 
junakinje resnično postavljene v brezizhoden položaj, obsojene na trpljenje ali samo-
mor kot edini izhod? Vse epizode depresije pri vsakemu od likov so se stkale okoli 
neizživetih sanj in  nezadovoljivih odnosov. Vendar, ali ni to nekaj, na kar ima človek 
navadno vsaj malo vpliva? Marsikateri zunanji opazovalec bi na njihovo dozdevno pa-
sivnost strogo odkimal z glavo in morda rekel nekaj takega: »Vedno obstajajo možnosti 
in izbire. Le tistim, ki so doživeli hudo vojno in taborišča je dopustljiv občutek bazične 
nemoči. Vsem ostalim pač ni tako hudo v življenju.« 

Moje mnenje je, da so bile avtoričine sorodnice resnično popolnoma nemočne - uje-
tnice okolja in privzgojenega ter močno ukoreninjenega vodila, da moraš vztrajati v po-
stelji, ki si jo postelješ, ter s tem posledično mučenice duševnega stanja, ki ni dopuščalo, 
da bi skozi meglo depresije posijal žarek upanja. Anino, Mirandino in Lindino trpljenje 
je izviralo iz večplastnega konflikta. Po eni strani so doživljale bolečo razpetost med 
neizživetimi sanjami in razočaranja polno realnostjo, po drugi strani pa jih je mučila 
socialna izolacija – niso imele osebe,  ki bi jih razumela in poslušala, si za njih vzela 
čas in jim ponudila podporo ter nujno potrebno normalizacijo njihovega doživljanja. 
Prisotnost takšne osebe je ključna, da se boj z depresijo sploh lahko začne.  

Po vrsti samomorov v družini, je v filmu predstavljena pot drugačnega izhoda iz 
podobne duševne stiske, ki jo je uspela najti avtorica filma. Signe sluti, da se v preteklo-
sti skriva odgovor na njeno lastno funkcioniranje možganov, na nerazumljivo temo in 
bolečino, ki jo občasno preplavi. Začne raziskovati družinsko preteklost, vendar pa pri 
tem naleti predvsem na zid – stigmo in sram, ki se kaže v zanikovanju in izmikanju vseh 
družinskih članov, ki bi ji utegnili pomagati najti odgovor na vprašanje o vzroku njihove 
smrti. Odgovori njenega očeta, stricev in tet so vedno nejasni, izmakljivi in dvoumni: 
„Ana je umrla zaradi šibkega srca.’» ,,Ana je umrla zaradi svoje požrtvovalnosti.’» 
,,Umrla je od izčrpanosti, le kako ne bi, ko pa je morala vsak dan nositi štirideset veder 
vode po hribu navzgor.» Dlje kot vztraja, bolj osorna je njihova zavrnitev in bolj nepro-
pusten je njihov zid zanikovanja resnice: njeni lastni ‘namišljeni’ problemi jih ne zani-
majo in do njih nihče v družini ne čuti odgovornosti. Menijo, da njeno doživljanje nima 
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nikakršne zveze z njeno babico, ki je bila svetnica, požrtvovalna mama, ki je umrla od 
izčrpanosti in čiste ljubezni do otrok. Kaj ve o trpljenju Signe, razvajena punca, ki ni 
nikoli doživela vojne ali razočaranja! Na srečo Signe ne obupa nad iskanjem odgovorov 
na vprašanja, ki so zanjo eksistencialnega pomena.

Avtorica nam ne razkrije, kako pride do spoznanja, da je v njeni družini že nekaj 
časa vzpostavljen vzorec zanikovanja, samomorilnosti in problem vztrajanja v statusu 
quo za vsako ceno. Izvemo pa, kako je to spoznanje vplivalo nanjo. Po rojstvu svojega 
otroka začne sanjariti o pobegu na Kamčatko. Razprta je med občutkom odgovornosti 
do otroka in zakona ter med hrepenenjem po samouresničitvi in svobodi. Kmalu se ti 
miselni pobegi prelevijo v pomirjujoče sanjarjenje o samomoru. Odloči se, da mora o 
tem z nekom spregovoriti. Psihiatrinja jo pošlje v psihiatrično bolnico. Signe to doživlja 
kot odrešitev, kot možnost za pobeg iz situacije, ki jo duši. Ko se pred odhodom pogleda 
v ogledalo, v njem zagleda privid sestrične Mirande, ki ji položi na srce, naj preneha 
vztrajati pri odločitvah, za katere intuitivno čuti, da jo utegnejo zadušiti. Za razliko od 
prejšnjih sorodnic, Signe najde osebo, ki jo  sliši in jo podpre – svojo mamo. Po treh me-
secih v bolnici se Signe loči, mama pa prevzame odgovornost za otroka. Avtorica odide 
v Ameriko, kjer dokonča študij umetnosti. Tako ji prvi v generaciji žensk, ki so v življe-
nju trpele za raznimi oblikami duševne stiske, uspe najti izhod in (za)upanje v življenje. 
Podpora, ki jo najde pri mami, ji omogoči, da preseka družinsko pravilo, da je pri svojih 
odločitvah treba vztrajati za vsako ceno, in spregovori o tabujih ter se s svojimi težava-
mi spopade iz oči v oči, na prostranih poljih poguma in odkritosti do same sebe. 

Avtorica je s svojo globoko, ganljivo in duhovito zgodbo Kamni v mojih žepih po-
delila svojo osebno zgodbo in s tem ne le pomagala sebi, temveč dosegla tudi, da se 
ljudje po vsem svetu ob njenem filmu za trenutek ustavimo in se zamislimo: ali smo kot 
posamezniki in kot družba resnično že presegli stigmo, povezano z duševnimi stiskami 
ljudi? Ali resnično že zmoremo dovolj širine in sočutja, da ljudem, ki trpijo za kakršno 
koli stisko ali celo resno duševno motnjo, omogočamo, da so slišani, upoštevani in vzeti 
resno v njihovem doživljanju?

Danes avtorica še vedno trpi za manično depresijo, a njeno življenje je bistveno dru-
gačno od življenj njenih prednic – njena bolezen je resno vzeta in normalizirana. O njej 
ima avtorica možnost govoriti in jo celo izražati skozi umetnost - tako postane bolezen 
obvladljiva in življenje kljub težkim kamenjem v njenih žepih dobi svoj smisel.

Pri propadu protagonistk je veliko vlogo odigrala močno razširjena družbena stigma. 
V Latviji je depresija veljala za duševni deficit in znak šibke volje ter nestabilnega 
karakterja. Če si imel v zdravniški kartoteki zaznamek duševne bolezni, je bilo tve-
ganje družbenega propada in izločenosti zelo visoko. Pred kakšno stisko je družba s 
tem postavila posameznike! Družine in posamezniki so zato zatajevali vsakršno osebno 
stisko – pred seboj in med sabo. Stiska se je s tem samo povečevala in vzpostavil se je 
začaran krog. Dolga kača patoloških vzorcev in neizgovorjenih travm se je strupeno vila 
od generacije do generacije, pripenjala nase vedno nove člene uničujočih, nepredelanih 
čustev.

Smo danes v Sloveniji v boljši situaciji glede sprejemanja drugačnosti in empatič-
nega razumevanja resnice posameznikovega doživljanja? Psihoterapija po dolgoletnih 
prizadevanjih pri nas še vedno ni dobila statusa poklica. Psihiatri imajo redko čas, da 
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bi se pacientom posvetili tudi s pogovorom. Po eni strani uporaba antidepresivov ni nič 
nevsakdanjega, po drugi strani pa poročanje o obiskih psihoterapevtskih seans še vedno 
povzroča ambivalentne odzive.

Pred kratkim sem tudi sama začela hoditi na psihoterapijo. In čeprav so moji prijate-
lji, ki sem jim to zaupala, načeloma zelo odprti, so me nekateri s svojim odzivom prese-
netili – prestrašeno so me vprašali, če je z mano vse v redu. Kot študentka psihoterapije 
gledam na to drugače. Osebo, ki se odloči soočiti se s svojimi težavami in želi ozavestiti 
svoje vzorce, vidim kot nekoga, ki želi živeti bolj polno življenje in se zaveda, da je za 
vzpostavljanje in/ali ohranjanje ravnovesja potrebno biti aktiven in kdaj tudi poiskati 
primerno pomoč. Kadar mi kdo zaupa, da se je odločil za psihoterapevtski proces, se 
tudi v meni pojavi dvom, a povsem drugačen: je našel psihoterapevta, ki bo svojo izje-
mno pomembno vlogo opravil dovolj odgovorno in spoštljivo?

Maruša GREŠAK 
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Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
13. ŠTUDIJSKI DNEVI SKZP – ZREČE 2016

z naslovom Spol in spolnost v psihoterapiji

od petka, 3. junija do nedelje, 5. junija 2016, Rogla, Slovenija

Ključna beseda, ki se mi utrne v povezavi z naslovno temo 13. Študijskih dni SKZP, 
je beseda presečišče: spol in spolnost kot presečišče med biološkim in družbenim. 

Čeprav lahko o spolnosti govorimo kot o instinktu, ki je v funkciji ohranitve živalske 
vrste in s tem tudi človeške vrste, je pri ljudeh zadeva mnogo bolj kompleksna. Zavest o 
tem je položena v samo zibelko sodobne psihoterapije. Sigmund Freud je z razločitvijo 
med instinktom kot nečim zgolj telesnim in gonom kot nečim, kar predstavlja osnovo 
za razvoj psihične dimenzije človeka, spolnosti dodelil ključno vlogo za razumevanje 
človeka in njegove psihopatologije. Seveda pa v okviru humanističnih znanosti obstaja-
jo razumevanja, ki Freudovemu pogledu v mnogočem nasprotujejo in to je v dokajšnji 
meri botrovalo nastanku dragocenih novih psihoterapevtskih šol. Lahko pa se vpraša-
mo, ali ni postala spolnost, ker je bila v posameznih psihoterapevtskih šolah ‘izrinjena 
v senco’, premalo reflektirana. 

Poglejmo na to vprašanje s praktičnega vidika. Kako ravnamo in kako kot psiho-
terapevti razumemo kliente oz. klientke, ko se v našem odnosu z njimi pojavi tema 
spolnosti? Se ji morebiti zaradi našega lastnega nelagodja izognemo in tako zanikamo 
pomemben del klientove osebnosti? Ali pa se, nasprotno, nepripravljeni znajdemo v pa-
steh erotične dimenzije psihoterapevtskega odnosa, kar žal lahko privede tudi do etičnih 
zlorab našega položaja? Presečišče med biološkim in družbenim se izostreno razodeva 
prav pri vprašanjih spola, spolne identitete in spolne usmerjenosti. Ta vprašanja so v 
zadnjem času v povezavi z novelo Zakona o zakonski zvezi v Sloveniji pridobila tudi 
na politični teži. Kako torej kot psihoterapevti reflektiramo spol? Je to za nas zgolj bio-
loška kategorija (sex), ali pa spolu priznavamo družbene dimenzije in smo ga sposobni 
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razumeti tudi kot družbeni konstrukt (gender)? Kako smo mi in kako so naši klienti kot 
spolna bitja vpeti v družbene vloge in stukture? Iz lastnih kliničnih izkušenj vem, da 
je vprašanje spola zaradi te vpetosti med drugim povezano tudi z dinamiko sramu in  
mnogih težav, s katerimi se ljudje zatekajo k nam po pomoč. 

Ali bi si kdo upal trditi, da spol psihoterapevtke ni pomemben? (Ste ob uporabi 
ženskega spola na tem mestu morda zastrigli z ušesi?) Dejstvo je, da nekateri klienti 
in klientke psihoterapevta izbirajo tudi glede na njen/njegov spol. Spol psihoterapevta/
psihoterapevtke torej pomembno vpliva na klientovo percepcijo in s tem na dinamiko 
samega terapevtskega procesa. In nenazadnje, ali ste se kdaj vprašali, kako to, da je 
večina psihoterapevtov ženskega spola, medtem ko je med edukatorji in supervizorji 
razmerje zastopanosti po spolu precej drugačno. Od odgovorov na vprašanja spola je 
pomembno odvisna naša etična drža, naše razumevanje temeljnih človekovih pravic in 
dostojanstva ter neponovljive, enkratne identitete vsakega posameznika. 

Upam, da je iz vsega napisanega razvidno, da ne moremo preprosto zamahniti z roko 
in teme spola in spolnosti na hitro odpraviti, ne da bi to pomembno vplivalo na našo 
sposobnost nudenja visoko kakovostnih profesionalnih storitev. Vprašanj, dilem in mo-
žnosti za profesionalno rast, ki se ob tej temi odpirajo, je veliko. Nudijo nam priložnost 
za medsebojno spoznavanje in bogatenje, za preizkus naših zmožnosti spoštljivega in 
iskrenega dialoga ter s tem za nadaljnji razvoj naše stroke. Upam, da se srečamo. Toplo 
vabljeni!

Tomaž Flajs, predsednik SKZP

Vse aktualne informacije na spletni strani SKZP  www.skzp.org

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
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Uredništvo revije KAIROS

Navodila za objavo prispevkov

Vrste prispevkov in objava

Vsebina prispevka naj bo s področja psihoterapije oz. mejnih interdisciplinarnih področij. 

V reviji objavljamo tri vrste prispevkov: znanstvene članke, strokovne članke in druge pri-
spevke. Čeprav je glavni cilj in namen revije pripomoči k znanstveno strokovni promociji slo-
venske psihoterapije s kvalitetnimi znanstvenimi in strokovnimi članki (tudi glede obsega je to 
večji del revije), so dobrodošli tudi drugi prispevki (bolj natančno glej spodaj). Članek objavimo 
po uskladitvi z recenzentoma (postopek dvojne slepe recenzije) in po lektoriranju. Uredništvo 
zaupa, da prispevek, poslan za objavo, ni v postopku za objavo v drugi reviji ali drugem mediju. 
Objavljamo prispevke napisane v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru z uredniškim 
odborom tudi v drugem jeziku.

Za prispevke, ki jih ponudite v objavo kot članke, bodisi kot znanstvene ali strokovne, velja-
jo pravila, ki jih bolj obširno navajamo v nadaljevanju. Objavljamo raziskovalne in teoretične 
članke, pregledne članke ter prevode pomembnih tujih člankov. V raziskovalnem (empiričnem) 
članku avtor poroča o raziskavi v skladu z ustaljeno strukturo: uvod, metoda, rezultati, razprava 
in literatura. Teoretični članek naj preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Pregle-
dni članek kritično ovrednoti na različnih mestih že objavljene prispevke. Metaanalitična študija 
predstavlja posebno vrsto članka, v katerem avtor s pomočjo posebne raziskovalne metodologije 
pregledno predstavi rezultate številnih empiričnih študij na temo nekega raziskovalnega proble-
ma.

Hkrati so dobrodošli prispevki vseh vrst, ki so namenjeni informiranju o praksi, razvoju stro-
ke, novostih, izmenjavi izkušenj in stališč, saj želimo dati priložnost tudi vsem (strokovnjakom, 
klientom, študentom psihoterapije), ki niso vešči akademskega pisanja. Pošljete lahko kratka 
poročila o praksi, projektih, mini raziskavah, kazuistične prikaze, knjižne recenzije, razmisleke, 
polemike, izkušnje, pisma, ocene prispevkov, strokovne novice, novice o družbenih dogajanjih 
pomembnih za psihoterapijo, poročila iz različnih psihoterapevtskih kongresov, strokovnih sre-
čanj, usposabljanj, predavanj, seminarjev ipd.

Struktura znanstvenih in strokovnih člankov ter drugih prispe-
vkov

Članek mora vsebovati v slovenskem in angleškem jeziku napisane: naslov članka, 
ključne besede (najmanj tri, največ šest) in povzetek (10 do 15 vrstic). Priporočamo 
naslednjo strukturo za raziskovalne (empirične) članke:

1. V uvodnem delu zgoščeno prikažite glavno teoretično oz. konceptualno 
ogrodje, iz katerega izhaja raziskovalni problem oz. vprašanje. 

 Navodila za objavo prispevkov
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2. Raziskovalni problem oz. vprašanje oblikujte jasno, tako da bo logično na-
daljevanje uvodnega dela prispevka. Poudarite, katere nove dileme odpira. 
3. Raziskovalne hipoteze in spremenljivke, uporabo kvalititativnih in/ali kvan-
titativnih metod  morate jasno opisati. Kratek, a natančen opis izbire udeležencev, 
uporabljenih metod raziskovanja in raziskovalnega načrta je nujen. 
4. Prav tako morate jasno prikazati rezultate. Tabele morajo vsebovati le nujne 
informacije. Če je potrebno, lahko podrobnosti predstavite v dodatku (prilogi). 
5. Razprava in interpretacija izsledkov se mora nanašati na znane koncepte in 
teorije, ne glede na to, ali jih dobljeni rezultati podpirajo ali ne. 
6. Trditve ali dognanja drugih avtorjev so v besedilu potrjena z referenco. Na 
koncu prispevka je priložen seznam literature, na katero se besedilo sklicuje. 

Za strokovne članke to strukturo ustrezno prilagodite! V teoretičnem članku empirič-
ne podatke predstavite samo v primeru, če so v neposredni zvezi s teorijo. V preglednem 
članku upoštevajte to strukturo: opredelitev in razlaga problema, povzetek predhodnih 
raziskav, pojasnitev medsebojnih odnosov, protislovij, pomanjkljivosti in na koncu pre-
dlogi za nadaljnje raziskovanje.

Za druge prispevke veljajo splošna načela dobrega pisanja, npr. da se izogibamo ko-
pičenju tem, dolgim uvodom, ki niso povezani s temo, in obnavljanju splošno znanega, 
temveč čim prej preidemo k stvari ter jo obdelamo pregledno in zgoščeno. Če pošljete 
take prispevke, navedite v prvi vrstici svoje ime (oz. imena avtorjev in avtoric prispev-
ka), v drugi naslov prispevka, v tretji pa opredelitev vrste prispevka (npr. Poročilo o 
projektu, Knjižna recenzija itn.). Naslov knjižne recenzije je naslov recenziranega dela, 
opremljen s številom strani in ISBN.

Tehnična navodila za oblikovanje prispevkov

Oblikovni izgled, besedilo, tabele, slike, opombe 

Članki naj bodo dolgi do ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki; to je 16 
strani po 32 vrstic z okoli 60 znaki v vrstici). Kot navajamo zgoraj, sprejemamo tudi 
druge prispevke do polovice avtorske pole. 

Besedilo naj ima dvojen razmak med vrsticami in enotno velikost črk, tj. 12 pik. Biti 
mora neformatirano, brez pomikov v desno, na sredino ipd. Ne uporabljajte avtoma-
tičnega številčenja odstavkov. Pri alineah na začetku vrstice ne uporabljajte »bulitov«, 
črnih pik, temveč samo navadne pomišljaje. 

Vmesni naslovi imajo lahko največ dve ravni. Oštevilčimo jih ročno (1., 1.1., 
1.2.,2.,2.1 ...). Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja naslovov.

Citate označite z narekovaji in NE z ležečo pisavo. Daljši citati so v posebnem od-
stavku.

Ležečo pisavo uporabljajte samo za poudarjeno besedilo, naslove knjig in revij (glej 
spodaj) in za tuje besede v besedilu, ne pa za citate, naslove razdelkov ipd. Krepke 
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(bold) pisave ne uporabljamo. Pazimo, da je poudarjeno samo besedilo, ki mora biti 
poudarjeno, ne pa tudi sosednja ločila. 

Vse tuje besede (razen imen) pišite ležeče. Kjer z izvirnim izrazom pojasnjujete svoj 
prevod, ga postavite v oglati oklepaj, npr.: »... igra [play] ...«; z oglatim oklepajem za-
znamujte tudi neizrečen ali izpuščen del citata, npr.: »... [družina] ima funkcijo ...«, »... 
[V]se tuje besede [...] in latinske kratice [...]«. 

Ves tekst, vključno z naslovi, podnaslovi, referencami itn., je pisan z malimi črkami, 
seveda pa upoštevamo pravila, ki veljajo za veliko začetnico. Tega pravila se ni treba 
držati le, če citiramo besedilo, ki uporablja velike črke. 

Za vsako tabelo in sliko mora biti v prispevku nakazano približno mesto, kjer je 
predvidena (npr. 'vstaviti sliko 1' ali 'vstaviti tabelo 1'). Tabel in slik ne vstavljate v 
besedilo, pač pa jih pripravite v ločeni datoteki, v katero najprej vstavite vse tabele in 
nato vse slike, vsak prikaz na svoji strani (če je potrebno, lahko slike shranite tudi v več 
ločenih datotekah). 

Zaporedno številko slike in besedilo, ki sliko opisuje, vstavite v besedilo takoj za 
mestom, kjer je označen predvideni položaj slike (npr. najprej v svoji vrstici podate 
informacijo: 'vstaviti sliko 1', pod njo pa ime in za piko naslov slike: 'Slika 1. Odnos 
med X in Y …'). Slike morajo biti izdelane brezhibno in z dovolj velikimi črkami, šte-
vilkami in ostalimi znaki, ki omogočajo pomanjševanje brez večje izgube preglednosti. 
Ne uporabljajte barv, pač pa, če je potrebno, različne dobro razločljive rastre, sivine in/
ali vzorce. Grafe v datoteko s tabelaričnimi in grafičnimi prikazi prilepite v taki obliki, 
da jih bo možno urejati v izvornem programu (npr. Excelov grafikon prilepite kot pred-
met in ne kot sliko ali metadatoteko). Fotografije z visoko ločljivostjo (> 300 dpi) naj 
bodo shranjene v kar najboljši kvaliteti grafičnega formata JPG, TIF ali PNG. Sheme in 
diagrami naj bodo iz izvornega programa prilepljene v datoteko kot predmet, izjemoma 
kot slike navedenih grafičnih formatov z visoko ločljivostjo. V primeru posebnih zahtev 
(npr. pri uporabi manj običajnih programov za generiranje slik ali če se določene slike 
ne da izdelati računalniško), se o načinu priprave slik predhodno posvetujte s tehničnim 
urednikom revije Denisom Hilčerjem (e-naslov: denis.hilcer@viaq.si).

Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s 
tabelaričnimi in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen 
naslov (npr. Tabela 1. Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna 
brez posebnega sklicevanja na besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in 
po potrebi z opombami. V besedilu se sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z 'glej sliko 1', 'v 
tabeli 2' ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu, ki ste ga predvideli.

V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj 
primeren in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu). 

Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. 
Ne uporabljajte računalniškega formata opomb. V glavnem besedilu označite opombo 
z njeno zaporedno številko takoj za besedo ali ločilom, in sicer v pisavi superscript 
(»nadpisano«). V taki pisavi naj bo tudi številka pred besedilom opombe. Opombo do-
dajte samo, če je res nujno. Bibliografskih opomb (tj. takih, katerih poglavitna vsebina 
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je navedba vira) ne sme biti. 

Citiranje, literatura

Uporabljene reference drugih avtorjev v besedilu citirajte po temle zgledu, npr. Ber-
ne (1962) ali (Berne, 1962). Vedno navedite tudi strani v viru, kadar je to smiselno, npr. 
(Berne, 1962: 25). Kadar je citiranih več avtorjev, so navedeni v abecednem redu, npr. 
(Lambert, 2003; Stern, 1992; Varga, 1953). Citati posameznih referenc so ločeni s pod-
pičjem, npr. (Berne, 1970; Freud, 1929). Kadar so citirano delo napisali trije avtorji ali 
več (do vključno šest), so pri prvem citiranju vedno navedena imena vseh soavtorjev, 
npr. (Trstenjak, Ramovš, Ule in Pečjak, 1967), pri morebitnih naslednjih citatih pa le 
ime prvega avtorja, za druge pa je dodano le 'in dr.' oz. 'et al.'; drugi citat bi se tako glasil 
(Trstenjak in dr., 1967). Kadar je citiranih več del istega avtorja, napisanih v istem letu, 
so letnicam dodane male črke po abecednem redu, npr. (Peklaj, 1968a, 1968b). Imena 
istega avtorja ali urednika v zaporednih referencah ne ponavljamo, npr. (Miller, 1992: 
121-122; 1997: 26-29). Ko citiramo sekundarni vir, zapišemo takole (Capra v Burman, 
1999: 37) in na seznam virov ne uvrstimo primarnega vira (v našem zgledu Caprovega 
dela), temveč samo sekundarni (v našem zgledu Burman). Če prispevek vsebuje gradi-
vo, ki zapade avtorskim pravicam, morate sami zaprositi za dovoljenje za objavo. Tako 
gradivo mora biti opremljeno z navedbo vira.

V seznamu literature na koncu prispevka so navedena po abecednem redu avtorjev 
(in brez zaporednih številk) vsa v besedilu citirana dela (in samo ta). Pri navedbi vira 
so vedno izpisana imena vseh avtorjev prispevka, ne glede na to, koliko jih je. Navedki 
prispevkov v revijah morajo vsebovati priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, 
naslov prispevka, polno (neokrajšano) ime revije, letnik, če se v vsakem zvezku znotraj 
istega letnika število strani začne z 1, tudi številko zvezka (v oklepaju), in navedbo stra-
ni, na katerih je natisnjen prispevek (pri tem uporabljamo pomišljaj –, ne vezaj -). Pri 
tem je potrebno paziti na ločila, ki ločijo posamezne enote navedka. Ime revije in letnik 
izhajanja pri navajanju prispevkov v revijah ter naslov knjige (tako pri avtorskih kot pri 
urejenih knjigah) so v poševnem tisku. 

Prispevek v reviji vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, leto izdaje, naslov pri-
spevka, polno ime revije, letnik, številko revije, strani. Pazite na ločila in na pokončno 
in ležečo pisavo (naslov revije je v ležečem tisku). Primer:

Hettinger, R. in Kächele, A. (2006). A retrospective account of former bulimic pati-
ent. International Journal of Psychotherapy, 10 (3), 62-71.

Navedba avtorske knjige  vsebuje priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, 
naslov knjige, kraj izdaje in založbo. Naslov knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Jung, C. G. (1989). Spomini, sanje, misli. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Navedba poglavja avtorja v knjigi z urednikom  vsebuje priimek avtorja, začetnice 
imena, leto izdaje, naslov poglavja v knjigi, začetnice imena ter primer urednika, označ-
bo, da gre za urednike, naslov knjige, stran, na kateri je natisnjeno poglavje, kraj izdaje 
in založbo. Naslov knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Kociper,  J. (2005).  Bolezen in zdravje v integrativni terapiji. V  J. Bohak in M. 
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Možina (ur.), Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi (str. 68-83). 
Maribor: SKZP.

Vsaka navedba prispevka, katerega naslov ni v enem od pogosto uporabljanih sve-
tovnih jezikov (npr. angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, španskem) mora 
imeti v seznamu referenc v oglatem oklepaju dodan tudi naslov prispevka, preveden v 
angleški jezik. Primera navedbe: 

Pogačnik, V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti [Conceptions of intelligence]. Ra-
dovljica: Didakta.

Tušak, M. (1998). Barvne preference, simbolika barv in osebnost [Colour preferen-
ces, colour symbolism and personality]. Psihološka obzorja, 7 (4), 67–79.

Sledi še nekaj primerov navajanja literature, ko gre za doktorske disertacije, neobja-
vljen vir, prispevek iz strokovne konference oz. kongresa, spletni vir, več virov istega 
avtorja iz istega leta in vir brez avtorja. Spletni vir opremimo z datumom, ko je bil do-
stopen. Pri objavah v dnevnem tisku postavimo za številko časopisa v oklepaj še datum 
izida. Pri navajanju angleških virov se držimo pravila, da so samostalniki in glagoli v 
naslovu pisani z veliko začetnico, vse ostale besedne vrste pa z malo. (Pravopis seveda 
zahteva, da pišemo z veliko začetnico tudi prvo besedo v naslovu in podnaslovu, ki ga 
postavimo za dvopičje.):

Ambrož, M. (2002). Alternative razvoja humane paradigme post-industrijske orga-
nizacije. Univerza v Mariboru: Fakulteta za organizacijske vede (doktorska disertacija). 

Bresler, K. (1947). Spašavanje kozaračke djece godine 1942 (neobjavljeno).
Reed-Victor, E. (2001). Child Temperament and Personality. Prispevek, predstavljen 

na 10. evropski konferenci o razvojni psihologiji, Upsala, Švedska.
Dienel, C. (2004). Family Policies in European Comparison. Http://www.european-

-social-work.net (28. 11. 2004). 
Dominelli, L. (1997 a). Anti-racist Social Work. Palgrave: Macmillan (druga izdaja). 
Dominelli, L. (1997 b). Sociology for Social Work. Basingstoke, Palgrave: Macmil-

lan. 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (2000). Ur. l. RS, 31/2000: 

3777–3787.

Pošiljanje prispevkov

Prispevki morajo biti v elektronski obliki v formatu WORD ali RTF in jih pošljite na 
glavnemu uredniku Bojanu Varjačiću Rajku naslov:

bojcus@yahoo.com
Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič 

posredovali svoj prispevek, ga zaradi postopka slepe recenzije oblikujete v treh datote-
kah, tako da vanje razdelite besedilo prispevka, grafični del ter podatke o prispevku in 
avtorjih:

DATOTEKA 1 (primer: stres-orig.doc)
To je besedilo, ki vsebuje celoten prispevek, brez podatkov o avtorju. Naslov da-

toteke naj vsebuje ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/
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avtorice. 

DATOTEKA 2 (primer: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.

DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem 

od drugih jezikov, morajo biti informacije tudi nujno v slovenskem in angleškem jezi-
ku):

- naslov prispevka
- ime in priimek avtorja/avtorice 
- ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku: naj jih ne bo manj ko tri in – 

če ni nujno – ne več ko šest;
- povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (od 1.000 do 1.200 znakov s pre-

sledki): v njem naj bodo zapisane najpomembnejše ugotovitve (sklepi) prispevka. Ne 
uporabljajte formulacij tipa »Prispevek predstavlja rezultate raziskave ...« ipd., temveč 
te rezultate (ali sklepe ipd.) na kratko obnovite. 

- razširjeni povzetek v angleškem jeziku (10.000 znakov s presledki). Če avtor 
pošlje celoten članek v angleškem jeziku, razširjeni povzetek ni potreben!

- osnovne informacije o avtorici/avtorju: informacija o avtorju ali avtorici naj vse-
buje samo najosnovnejše podatke (npr. »Dr. X Y je docentka za sociologijo na Fakulteti 
za socialno delo v Ljubljani, predsednica Društva za realitetno terapijo Slovenije). Av-
torji ali avtorice morajo obvezno pripisati svoj naslov, telefonsko številko in elektron-
ski naslov in posebej označiti avtorja in podatke, kamor želite prejemati informacije o 
vašem prispevku.

Vaše besedilo bosta recenzirala dva strokovnjaka s področja, s katerim se ukvarja 
vaše besedilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta 
vedela drug za drugega. Po končanem redakcijskem postopku in strokovnih recenzijah 
bomo izvod prispevka vrnili avtorjem, skupaj z recenzijama in kratkim mnenjem ure-
dnika glede sprejetja besedila v objavo. V primeru, da je prispevek sprejet v objavo, 
upoštevajte vse prejete pripombe, popravke in sugestije ter pripravite končno verzijo 
prispevka. Poslana  končna verzija besedila pomeni tudi vašo potrditev, da prispevka v 
podobni ali enaki obliki ne boste objavili v drugi reviji brez soglasja izdajatelja. Uredni-
ški odbor in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja  in trditve, ki 
so jih podali avtorji posameznih besedil.

V končni verziji naj bo prva stran besedila takoj za naslovom prispevka dopolnjena 
še z imenom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in more-
bitnimi dodatnimi informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek pred-
stavljen na kakšnem od kongresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki 
pošljete na naslov glavnega urednika.

        
Uredniški odbor KAIROS

Uredništvo revije KAIROS



200

Uredništvo revije KAIROS

Etika objavljanja revije Kairos- 
Slovenske revije za psihoterapijo

Kodeks ravnanja in smernice za dobro prakso 
urednikov in založnikov revije 

Ozadje/struktura

Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo služi razvijanju strokovnih in znanstve-
nih razprav o temah, ki so povezane s psihoterapijo in mejnimi področji. Tematike so 
lahko potencialno sporne glede na verske, spolne, okoljske, etične, politične in druge 
vidike. Objava članka v recenzirani reviji služi več funkcijam, ena izmed katerih je po-
trditi in ohraniti podrobnosti raziskav. Zato je izjemno pomembno, da so te podrobnosti 
natančne in vredne zaupanja. Objavljanje vključuje veliko sodelujočih, od katerih vsak 
igra pomembno vlogo pri doseganju ciljev. Zato je dolžnost avtorjev, urednikov revije, 
recenzentov in založnikov doseči pričakovane etične standarde od oddaje do objave 
članka v vseh korakih, v katere so sami vpleteni.

Kairos je zavezan dosegati in ohranjati standarde etičnega vedenja v vseh fazah pro-
cesa objavljanja. Pri tem sledimo zgledu Odbora za etiko objavljanja (Committee on 
Publication Ethics - COPE), ki postavlja standarde in ponuja smernice za najboljše pra-
kse za doseganje teh zahtev. V nadaljevanju sledi povzetek naših ključnih pričakovanj 
za urednike, recenzente in avtorje.

Kot je bilo že omenjeno, nam kodeks ravnanja Odbora za etiko objavljanja (COPE) 
služi kot dober zgled, ker nudi nabor minimalnih etičnih standardov. Smernice za dobro 
prakso so bolj ambiciozne in so jih razvili za orientacijo v široki paleti vedno bolj kom-
pleksnih etičnih problemov.

V dokumentu, ki sledi, so v navadni pisavi navedeni glavni standardi obveznega 
Kodeksa ravnanja za urednike revije, medtem ko so bolj ambiciozni predlogi za dobro 
prakso napisani v ležečem načinu.

Splošne dolžnosti in odgovornosti urednikov

Uredniki Kairosa so odgovorni za vse, kar se objavi v reviji. Njihova odgovornost 
je, da:

- stremijo k zadovoljevanju potreb bralcev in avtorjev;
- neprestano izboljšujejo revijo;
- zagotavljajo kakovost objavljenega gradiva;

Kodeks ravnanja in smernice za dobro prakso urednikov in založnikov revije
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- spodbujajo svobodo izražanja;
- ohranjajo akademsko integriteto;
- preprečujejo, da bi poslovni interesi ogrozili intelektualne standarde;
- po potrebi objavljajo popravke, objasnitve, umike in opravičila.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- aktivno iskati mnenja avtorjev, bralcev, recenzentov in članov uredništva o mo-
žnih 
izboljšavah revije,
- spodbujati založnika, da zagotovi primerna sredstva, strokovno vodstvo (npr. 
oblikovalcev),
- podpirati pobude, ki lahko zmanjšajo kršitve v raziskovanju in objavljanju,
- podpirati pobude za izobraževanje raziskovalcev o etiki objavljanja,
- ocenjevati vplive politik revije na vedenje avtorjev in recenzentov ter politike 
po potrebi izboljševati tako, da bi spodbudili odgovorno vedenje in odvračali od 
kršitev,
- zagotavljati, da vsa sporočila javnosti objavljena v reviji odsevajo sporočilo 
prijavljenega članka in ga postavijo v ustrezen kontekst.

Odnos urednikov z bralci

Bralci morajo biti obveščeni o tem, kdo je financiral raziskavo ali drugo strokovno 
delo in o vlogi, ki jo finančni podporniki igrajo v raziskavah.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
• zagotavljati, da so vsa objavljena poročila in recenzije raziskav ocenjene s stra-
ni primerno kvalificiranih recenzentov (vključno s pregledom statistike, kjer je to 
primerno),
• zagotavljati, da so ne-recenzirani deli revije jasno prepoznavni,
• izbirati procese, ki spodbujajo natančnost, celovitost in jasnost poročanja o 
raziskavah, vključno s tehničnim urejanjem in uporabo primernih smernic in se-
znamov,
• razmisliti o razvoju strategije transparentnosti, tako da bi v največji možni meri 
prikazali izvor ne-raziskovalnih člankov,
• sprejemati take oblike avtorstva ali prispevkov, ki spodbujajo dobre prakse (da 
je iz navajanja avtorjev jasno razvidno, kdo je opravil delo) in odvračajo od 
kršitev 
• informirati bralce o tem, na kakšen način se zagotavlja, da so rokopisi uredni-
škega odbora in sveta revije objektivno in nepristransko ocenjeni.

Odnos urednikov z avtorji

Odgovornost urednikov je, da naredijo vse možne korake za zagotovitev kvalitete 
objavljenega gradiva, zavedajoč se, da se nameni različnih delov revij razlikujejo, prav 
tako standardi, ki veljajo za njih.

Odločitev urednika, ali bo sprejel ali zavrnil članek za objavo, mora temeljiti le na 
pomembnosti, izvirnosti in jasnosti članka ter relevantnosti študije za področje psihote-
rapije in njenih mejnih področij.

Uredništvo revije KAIROS
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Opis postopka recenzije mora biti objavljen in uredniki morajo biti pripravljeni ute-
meljiti vsakršno pomembno odstopanje od opisanih procesov.

Avtorjem je dostopen mehanizem, ki jim omogoča pritožbo zoper odločitve uredni-
kov (glej spodaj).

Uredniki so odgovorni za objavo navodil/smernic za vse, kar se od avtorjev pričaku-
je. Ta navodila se morajo redno posodabljati in se sklicevati ali navezovati na ta kodeks.

Uredniki ne smejo spreminjati svojih odločitev v zvezi  s teksti, razen v primeru 
resnih problemov v zvezi z določenim tekstom.

Novi uredniki ne smejo spreminjati odločitev o objavah, ki so jih sprejeli njihovi 
predhodniki, razen v kolikor se pojavijo resni problemi.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- redno pregledovati navodila za avtorje in zagotavljati povezave do relevantnih 
smernic,
- objavljati relevantne konflikte interesov za vse avtorje in objavljati popravke, če 
so konflikti interesovi razkriti po objavi, 
- zagotoviti, da so za pregledovanje tekstov izbrani primerni recenzenti (npr. po-
samezniki, ki so sposobni presoditi delo in pri tem izključevati tekmovalne inte-
rese),
- spoštovati prošnje avtorjev, da določen posameznik ne bi recenziral njihovih 
prispevkov, če za to obstajajo tehtni razlogi in je prošnji možno ustreči,
- v primerih suma o kršitvi ali spornem avtorstvu poiskati pomoč v COPE diagra-
mih (http://publicationethics.org/resources/flowcharts),  
- objaviti podroben opis, kako ukrepati v primeru suma o kršitvi (npr. s poveza-
vami do COPE diagramov),
- objaviti datume za oddajo in sprejemanje člankov.

Odnosi urednikov z recenzenti

Uredniki morajo za recenzente objaviti smernice/navodila za vse, kar se od njih pri-
čakuje. Ta navodila se morajo redno posodabljati in se sklicevati ali navezovati na ta 
kodeks.

Uredniki morajo od recenzentov zahtevati, da le ti razkrijejo vsakršne potencialno 
nasprotne interese, preden se strinjajo, da bodo recenzirali določen članek.

Uredniki morajo imeti načine za zagotavljanje anonimnosti recenzentov.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- spodbujati recenzente, da komentirajo etična vprašanja in možne kršitve v razi-
skavi ali v objavi tekstov (npr. neetični raziskovalni načrt, nezadovoljive podrob-
nosti o privolitvi pacienta ali zaščiti subjektov raziskave (vključno z živalmi), 
neprimerno ravnanje s podatki in neprimerno predstavljanje podatkov),
- spodbujati recenzente, da komentirajo izvirnost tekstov in so pozorni na nekori-
stne objave in plagiatorstvo,
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- razmisliti o možnosti zagotovitve orodja, s katerim bi recenzenti lahko sledili 
povezanim publikacijam (npr. povezave do citiranih referenc in bibliografskega 
iskanja), 
- avtorjem pošiljati celotne komentarje recenzentov, razen v primeru, da komen-
tarji vključujejo žaljive ali zlonamerne opazke,
- priznavati doprinos recenzentov k reviji,
- spodbujati akademske institucije, da priznajo recenziranje v reviji kot del stro-
kovnega/akademskega procesa,
- spremljati uspešnost dela recenzentov in delati na tem, da je njihovo delo na 
visoki ravni,
- razvijati in ohranjati bazo primernih recenzentov in jo obnavljati na podlagi 
učinkovitosti recenzentov,
- prenehati vabiti recenzente, ki podajajo nespoštljive, slabo kvalitetne ali pozne 
recenzije,
- zagotavljati, da baza z recenzenti odseva skupnost revije in po potrebi dodajati 
v bazo nove recenzente,
- za iskanje novih potencialnih recenzentov uporabljati široko paleto virov (npr. 
predloge avtorjev, bibliografske podatkovne baze) in ne le osebnih stikov,
- sledenje COPE diagramom v primerih suma o kršitvah s strani recenzentov.

Odnosi s člani uredniškega odbora

Uredniki morajo vsem novim članom uredniškega odbora zagotoviti navodila/smer-
nice za vse, kar se od njih pričakuje. Obstoječe člane morajo obveščati o novih strate-
gijah in razvoju.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- imeti postavljene strategije za ravnanje s teksti članov uredniškega odbora, za 
zagotavljanje nepristranske recenzije,
- prepoznavati primerno kvalificirane člane uredniškega odbora, ki lahko aktivno 
prispevajo k razvoju in dobremu upravljanju revije,
- redno preverjati sestavo uredniškega odbora,
- članom uredniškega odbora in sveta priskrbeti jasne smernice/navodila o njiho-
vih funkcijah in obveznostih, ki lahko vključujejo:

o Igranje vloge zastopnika revije;
o Podpiranje in promoviranje revije;
o Iskanje najboljših avtorjev in najboljših del in aktivno spodbujanje oddaja-
nja prispevkov;
o Recenziranje oddanih rokopisov za revijo;
o Sprejemanje povabil za pisanje uvodnikov, recenzij in komentarjev o člankih 
z njihovega področja specializacije;
o Prisostvovanje in sodelovanje na srečanjih uredniškega odbora;

- občasno posvetovati se s člani uredniškega odbora (npr. enkrat na leto) in tako 
pridobiti njihova mnenja o vodenju revije, jih informirati o kakršnih koli spre-
membah v strategijah revije in prepoznavati nove izzive v prihodnosti revije.
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Odnosi urednikov z založniki

Odnos urednikov do založnikov je večkrat kompleksen, vendar mora v vsakem pri-
meru temeljiti na načelu uredniške samostojnosti.

Navkljub ekonomski in politični stvarnosti revije morajo uredniki odločati o tem, 
katere članke bodo objavili bolj na podlagi kvalitete in ustreznosti člankov za bralce, kot 
pa zaradi neposrednih finančnih ali političnih koristi.

Uredniki morajo imeti pisno pogodbo, ki določa njihov odnos z založnikom. Pogoji 
te pogodbe morajo biti skladni z COPE Kodeksom ravnanja za urednike revije (COPE 
Code of Conduct for Journal Editors).

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- vzpostaviti mehanizme za obvladovanje nesporazumov med uredniki in založni-
ki revije s procesnim jamstvom,
- redno komunicirati z založnikom revije.

Uredniški in recenzijski procesi

Uredniki si morajo prizadevati, da zagotovijo pravično, nepristransko in pravočasno 
recenziranje v svoji reviji.

Uredniki morajo imeti načine ohranjanja zaupnosti o gradivu, ki je bilo predloženo 
reviji, skozi celoten proces pregledovanja.

Uredniki morajo opraviti vse potrebne korake za zagotavljanje kvalitete gradiva, ki 
ga objavijo in pri tem prepoznati potrebo po obstoju različnih namenov ter standardov 
za določene dele revij.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- zagotavljati, da so tisti, ki so vpleteni v uredniški proces (vključno z uredniki sa-
mimi) deležni ustreznega usposabljanja in da se jih redno obvešča o najnovejših 
smernicah, priporočilih in dokazih o recenzijah in upravljanju revije,
- informirati se o raziskavah  na področju recenziranja in tehnološkem napredku,
- izbirati recenzijske postopke, ki najbolje ustrezajo njihovi reviji in raziskovalni 
skupnosti, ki ji revija služi,
- občasno preverjati recenzijske prakse, da vidijo, ali jih je možno izboljšati,
- težavne primere posredovati na COPE, posebno ko se pojavijo vprašanja, ki 
niso obravnavana v COPE diagramih ali takrat, ko obstaja sum o novih vrstah 
kršitev v objavljanju ,
- premisliti o zadolžitvi tretje osebe, da razsodi o pritožbah, ki se jih v samem 
uredništvu revije ne da razrešiti,
- imeti postavljene sisteme za odkrivanje lažnih podatkov (npr. neprimerno obde-
lane fotografije ali plagiatorsko besedilo) - za rutinsko uporabo ali za sumljive 
primere,
- izbrati hišni slog revije na podlagi relevantnih dejavnikov, ki dvignejo kvaliteto 
poročanja (npr. vpeljati strukturirane povzetke, uporabljati navodila kot so CON-

Etika objavljanja revije Kairos - Slovenske revije za psihoterapijo



205

SORT namesto odločati se na podlagi estetike ali osebnih preferenc).

Pritožbe

Uredniki si morajo pomagati s postopkom predstavljenim v COPE diagramu za pri-
tožbe (glej povezavo http://publicationethics.org/resources/flowcharts).

Uredniki se morajo nemudoma odzvati na pritožbe in zagotoviti, da lahko nezado-
voljni tožniki svoje pritožbe izpeljejo po predpisanih postopkih.

Spodbujanje razprave

Prepričljive kritike objavljenega gradiva morajo biti objavljene, razen če imajo ure-
dniki tehtne razloge, da tega ne storijo.

Avtorji kritiziranega gradiva morajo imeti možnost, da se na kritike odzovejo.

Študije, ki izpodbijajo predhodno obstoječa dela objavljena v reviji, morajo obrav-
navati s posebnim razumevanjem.

Študije, ki poročajo o negativnih rezultatih, ne smejo biti izključene.

Spodbujanje strokovne integritete

Uredniki morajo zagotoviti, da objavljeno gradivo ustreza mednarodno sprejetim 
etičnim merilom.

Uredniki morajo iskati zagotovila o tem, da je bila neka raziskava odobrena s strani 
primernega organa (npr. odbora za etiko raziskovanja). Vendar pa se morajo uredniki 
zavedati, da tudi takšna zagotovila nujno ne nudijo garancije, da raziskava ustreza etič-
nim merilom.

Varovanje podatkov

Uredniki so odgovorni za zaščito osebnih podatkov (npr. za podatke pridobljene v 
odnosu med psihoterapevtom in pacientom). Tako je skoraj vedno potrebno pridobiti 
pisno privolitev pacientov, katerih primeri so opisani v tekstih in privolitev za uporabo 
fotografij pacientov. Objava poročila je možna brez eksplicitne privolitve pacientov v 
primeru, da je poročilo pomembno za javno zdravstvo (ali je pomembno na kateri drug 
način); da je privolitev neobičajno težko pridobiti; da bi razumni posameznik le izjemo-
ma ugovarjal objavi (vsi trije pogoji morajo biti izpolnjeni).

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- objaviti politike o objavljanju osebnih podatkov (npr. prepoznavne osebne po-
datke ali slike) in pravila jasno razložiti avtorjem.
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Spodbujanje etike v raziskovanju (npr. za raziskave, ki vključujejo ljudi 
ali živali)

Uredniki si morajo prizadevati, da objavljajo tiste raziskave, ki so bile izpeljane 
tako, da ustrezajo mednarodno sprejetim smernicam (npr. Helsinška deklaracija o kli-
ničnem raziskovanju, AERA in BERA smernice za izobraževalne raziskave). 

Uredniki morajo iskati zagotovila, da so bile vse raziskave odobrene s strani primer-
nega organa (npr. odbora za etiko raziskovanja). Vendar pa bi se morali uredniki zave-
dati, da tudi takšna zagotovila ne nudijo nujno garancije, da raziskava ustreza etičnim 
merilom.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- pripravljenost zahtevati dokaze, da raziskava ustreza etičnim merilom in izpra-
šati avtorje o etičnih vidikih (kot npr. kako so pridobili privolitev sodelujočih v 
raziskavi ali kakšne metode so bile uporabljene za zmanjšanje trpljenja živali), 
če pride do razloga za skrb ali potrebe po obrazložitvah,
- zagotoviti, da poročila o kliničnih preizkusih citirajo skladnost z Helsinško de-
klaracijo, Dobro klinično prakso (Good Clinical Practice) in drugimi relevantni-
mi smernicami za varovanje sodelujočih,
- zagotoviti, da poročila o poizkusih na ali študijah o živalih citirajo skladnost 
z Smernicami za skrb in uporabo laboratorijski živali ali drugimi relevantnimi 
smernicami,
- v okviru revije določiti svetovalca za etična vprašanja ali odbor, ki svetuje v 
specifičnih primerih in redno ocenjuje politike revije.

Obravnava kršitev

Uredniki so dolžni ukrepati v primeru suma o kršitvi. Ta dolžnost zajema ukrepe v 
zvezi z objavljenimi in neobjavljenimi članki.

Uredniki ne smejo preprosto zavrniti člankov, ko se pojavi sum o možni kršitvi. So 
moralno zavezani, da obravnavajo domnevne primere kršitev.

Uredniki morajo najprej iskati odziv pri obtoženem. Če z odzivom slednjega niso 
zadovoljni, morajo za nadaljnjo preiskavo primera zaprositi relevantnega delodajalca 
ali drug primeren organ (mogoče določeno upravno telo).

Uredniki si morajo pomagati s COPE diagrami, kjer je to mogoče (povezava do dia-
gramov http://publicationethics.org/resources/flowcharts).

Uredniki si morajo prizadevati za to, da se zagotovi ustrezna preiskava; če se to ne 
zgodi, si morajo uredniki prizadevati za to, da se doseže razrešitev problema.

Zagotavljanje akademske integritete

Vedno kadar se ugotovi, da je prišlo do objave znatne netočnosti, zavajajoče izja-
ve ali potvorjenega poročila, se mora to takoj popraviti in popravek mora biti jasno 
razviden.
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Če se po ustrezni preiskavi izkaže, da je nek predmet napačen/neresničen, se mora le 
tega umakniti. Umik mora biti jasno prepoznaven za bralce in sisteme katalogiziranja.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- delati v smeri zmanjševanja prikritih odvečnih objav (npr. z zahtevo, da so vsi 
klinični poizkusi registrirani),
- zagotoviti, da je vse objavljeno gradivo varno arhivirano (npr. v stalnih spletnih 
podatkovnih bazah),
- razpolagati s sistemi, ki avtorjem omogočajo, da svoje izvirne raziskovalne 
članke naredijo prosto dostopne javnosti.

Intelektualna lastnina

Uredniki morajo biti pozorni na težave v zvezi z intelektualno lastnino in sodelovati 
s svojim založnikom v primerih, ko se zgodi potencialni prestop zakonov in konvencij 
o intelektualni lastnini.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- sprejeti sisteme za odkrivanje plagiatorstva (npr. programsko opremo, ki poišče 
podobne naslove) v oddanih prispevkih (ali rutinsko ali potem, ko obstaja razlog 
za sum plagiatorstva),
- podpirati avtorje, katerih avtorske pravice so bile kršene ali so bili žrtve plagi-
atorstva,
- biti v pripravljenosti za sodelovanje s svojim založnikom in skupaj z njim bra-
niti pravice avtorjev ter preganjati kršitelje (npr. s prošnjo o preklicu ali umiku 
gradiva s spletnih strani), ne glede na to, ali je revija lastnica avtorskih pravic.

Spodbujanje razprave

Uredniki morajo spodbujati in biti pripravljeni obravnavati utemeljene kritike dela, 
objavljenega v njihovi reviji.

Avtorji kritiziranega gradiva morajo imeti možnost, da se na kritike odzovejo.
Študije, ki poročajo o negativnih rezultatih, ne bi smele biti izključene.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- odprtost za raziskave , ki spodbijajo predhodno objavljena dela v reviji.

Poslovni vidiki

Uredniki morajo objaviti politiko o oglaševanju v povezavi z vsebino revije in o 
procesih za objavljanje dodatkov/prilog.

Zavrniti je potrebno zavajajoče oglase in uredniki morajo biti pripravljeni objaviti 
kritike pod istimi pogoji, ki veljajo za objavo ostalega gradiva v reviji.

Ponatisi/ponovno objavljeni članki morajo biti objavljeni v enaki obliki, v kakršni so 
se pojavili v primarni reviji, razen v primeru, da se člankom dodajo določeni popravki.
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Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- objaviti splošni opis finančnih virov njihove revije (npr. deleži pridobljeni z 
oglaševanjem, prodajo ponatisov, sponzoriranimi prilogami, zaračunavanjem 
strani, itd.),
- zagotoviti, da je recenzijski proces za sponzorirane priloge enak recenzijskemu 
procesu uporabljenemu za ostale dele revije,
- zagotoviti, da so sponzorirane priloge sprejete izključno na podlagi strokovne 
vrednosti in zanimanja bralcev ter da odločitve glede takšnih prilog niso pod 
vplivom komercialnih vidikov.

Konflikt interesov

Uredniki morajo imeti načine tako za upravljanje svojih lastnih konfliktov interesov 
kot tudi konflikte interesov avtorjev, recenzentov in članov uredniškega odbora in sveta.

Dobra praksa za urednike bi vključevala:
- objaviti sezname relevantnih interesov (finančnih, akademskih ali drugih) čla-
nov uredniškega odbora (ki morajo biti posodobljeni vsaj enkrat letno).

Kodeks ravnanja za založnike revije

Založniki, ki so člani Odbora za etiko objavljanja in ki kot dobremu primeru sledijo 
COPE, morajo:

- slediti temu kodeksu in spodbujati urednike, s katerimi sodelujejo, da sledijo 
COPE Kodeksu ravnanja za urednike revije (COPE Code of Conduct for Journal 
Editors);
- nuditi primerno praktično podporo urednikom, da si le ti lahko pomagajo s 
COPE Kodeksom ravnanja za urednike revije.
Založniki morajo:
- definirati odnos med založnikom, urednikom in drugimi strankami v pogodbi;
- spoštovati zasebnost (npr. za sodelujoče v raziskavi, avtorje, recenzente);
- ščititi intelektualno lastnino in avtorske pravice;
- spodbujati uredniško samostojnost.

Založnik mora sodelovati z uredniki revije, z namenom da:
- oblikujejo politiko revije in jo uresničujejo. Pri tem upoštevajo:

o uredniško samostojnost;
o raziskovalno etiko, vključno z načelom zaupnosti, pridobivanjem privoljenj 
subjektov raziskav in posebnimi zahtevami za raziskave na ljudeh in živalih;
o avtorstvo;
o transparentnost in integriteto (npr. konflikte interesov, financiranje raziskav, 
standarde poročanja);
o recenzije in vlogo uredniške ekipe, ki presega le vlogo urednika revije;
o pohvale in pritožbe.

- seznanjajo s politikami revije (na primer avtorje, bralce, recenzente)
- redno ocenjujejo politike revije, posebno z vidika novih priporočil COPE
- spoštujejo kodeks ravnanja za urednike in dobre prakse COPE
- ohranjajo akademsko integriteto
- pomagajo ostalim strankam (npr. institucijam, štipendijskim skladom, finanč-
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nim podpornikom, upravnim organom), ki so odgovorni za preiskovanje kršitev 
v raziskavah in objavah; kjer je mogoče, pomagajo olajšati razplet teh primerov
- objavljajo popravke, pojasnila, umike
- objavljajo gradivo v predvidenih rokih

Postopki za ravnanje v primeru neet ičnega vedenja

Prepoznavanje neetičnega vedenja
Na kršitev in neetično vedenje lahko opozori kdorkoli in kadarkoli ter s tem seznani 

urednika ali založnika. Kršitev in neetično vedenje lahko vključujeta, vendar nista nuj-
no omejena na, primere opredeljene zgoraj.

Kdor opozori urednika ali založnika na takšne primere ravnanja, je dolžan predložiti 
zadostno količino informacij in dokazov, da se sproži preiskava. Vse obtožbe morajo 
biti obravnavane resno in na enak način, dokler ne pride do uspešne odločitve ali za-
ključka.

Preiskava
Prvotno odločitev o preiskavi mora sprejeti urednik, ki se mora posvetovati z za-

ložnikom, če je to primerno. Zbrati se mora dokaze, a ob tem se je potrebno izogibati 
širjenju vsakršnih obtožb izven kroga oseb, ki morajo za to vedeti.

Lažje kršitve
Lažje kršitve se lahko obravnavajo brez potrebe po širšem posvetovanju. V vsakem 

primeru mora biti avtorju omogočena priložnost za odziv na kakršnekoli obtožbe.

Resne kršitve
V primeru resnih kršitev je včasih potrebno, da se o tem obvesti delodajalca obtože-

nega. Urednik  mora ob posvetu z založnikom presoditi, ali bo v proces vpletel deloda-
jalca, bodisi z lastnoročnim pregledovanjem dostopnih dokazov ali preko nadaljnjega 
posvetovanja z omejenim številom strokovnjakov.

Ukrepi ob kršitvah 
(od manj k bolj strožjim ukrepom; lahko se jih izvaja ločeno ali povezano)
Informiranje ali izobraževanje avtorja ali recenzenta v primerih, kjer pride do nespo-

razuma ali napačne uporabe sprejetih standardov.
Avtor ali recenzent prejme pismo, ki resneje obravnava kršitev in je hkrati opozorilo 

za vedenje v prihodnosti.
Objava formalnega obvestila o kršitvi.
Objava uvodnika z natančnim opisom kršitve.
Uradno pismo poslano na avtorjevo ali recenzentovo institucijo, kjer je zaposlen, 

oziroma agencijo, ki ga financira.
Uradni umik objave iz revije; o tem se obvesti avtorjeve nadrejene, baze podatkov 

in bralce revije.
Za določeno obdobje se sprejeme uradna prepoved objavljanja prispevkov določe-

nega posameznika.
Za nadaljnje preiskave in ukrepe se o primeru in razpletu le tega obvesti profesional-

no organizacijo ali višjo avtoriteto.
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